Protokół Nr LV/10
z LV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
12 lipca 2010r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył p.Eugeniusz Sieja – Przewodniczący Rady Miasta
w Mszanie Dolnej.
Protokołowała Helena Łabuz – insp.w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.00 do godz. 18.15.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: p.A.Orzeł, p.R.Radomski.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie LV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta p.Eugeniusz Sieja otworzył LV 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, stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał
przez Radę Miasta.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady Miasta odczytał
porządek obrad sesji (jak w zał.nr 3 do protokołu), po czym zwrócił się z zapytaniem o
propozycje zmian porządku obrad.
Radny p.A.Malec – zwrócił się o przesunięcie pkt-u 13 i 14 (pkt-y dot. nadania nazw ulicom)
odpowiednio po pkt-cie 4.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad – p.E.Sieja poddał pod głosowanie
wniosek radnego p.A.Malca.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad (przesunięciem pkt-ów 13 i 14 po pkt-cie 4) porządku
obrad:
W głosowaniu udział wzięło – 12 Radnych
w.bezwzględna ustawowego składu rady – 8.
„za” – 12
„przeciw” – 0
„wstrzym.się” - 0
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wniosek o przesunięcie pkt-u 13 i 14 po pkt-cie 4 porządku
obrad.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad (w całości)
z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad LV sesji Rady
Miasta.
Ad.2. Przyjęcie protokołów nr LIII/10 i LIV/10 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły nr LIII/10 z LIII zwyczajnej sesji
oraz protokół nr LIV/10 z LIV okolicznościowej sesji Rady Miasta zostały wyłożone do
wglądu w Biurze Rady Miasta. Zostały one również przesłane e-mailem do niektórych
Radnych.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołów.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał odpowiednio pod głosowanie przyjęcie
protokołów nr LIII/10 i LIV/10.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, odpowiednio w dwóch odrębnych głosowaniach,
jednogłośnie przyjęła Protokół nr LIII/10 z LIII sesji Rady Miasta oraz protokół Nr LIV/10
z LIV okolicznościowej 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
przedsesyjnym, tj. od początku czerwca br. Najważniejsze sprawy to:
► 01.06.br. – spotkanie z organizatorami II Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu
Sztuki pn. „Małopolska - Karpaty”. Propozycję, by jednym z miast, w których by ten
festiwal się odbywał była Mszana Dolna, zgłosił marszałek p.L.Zegzda. Obok Nowego
Sącza i Muszyny festiwal odbędzie się także w Mszanie Dolnej w dniu 22.08.br.(w parku
miejskim).
► 08.06. – w Sądzie Rejonowym w Limanowej odbyło się przesłuchanie z powództwa
p.K.Kołodziej w sprawie działki budowlanej na ul.Podhalan i jej bezumownego
wykorzystania. Wyroku nie ma – sprawa jest w toku.
► 08.06. – w Mszanie Dolnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami ZDW Kraków n.t.
bezpieczeństwa na ul.Krakowskiej. Zostanie wprowadzone obniżenie dopuszczalnej
prędkości na całym terenie w granicach miasta – wymiana znaków (50km/h, 60km/h –
(pora nocna)).
► 10.06. – odbyła się wizytacja Komisji Wojewody Małopolskiego ds.szacowania start po
majowej powodzi. Komisja sporządziła ostateczny protokół strat weryfikując je z ogólnej
kwoty 4,9 mln.zł. do 3,7mln.zł.
► 14.06. – w Gminie Mszana Dolna miało miejsce podpisanie wspólnej umowy na usuwanie
azbestu w ramach wspólnego projektu Gmin: Niedźwiedź i Mszana Dolna pod patronatem
Województwa Małopolskiego.
► 17.06. – w ZSM nr 1 odbyło się podsumowanie programu: „Uczniowskie doświadczenia”
realizowanego ze środków unijnych w klasach I szkół podstawowych. W ramach
prowadzonych zajęć można było zakupić pomoce dydaktyczne.
► 23.06. – Kraków, odbiór promesy na kwotę 240tys.zł. na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych i powodzi. Dla porównania Gmina Niedźwiedź otrzymała 180tys.zł, Gmina
Mszana Dolna – 370tys.zł. W przypadku tej transzy środków powodziowych, przy
realizacji zadań w ramach promesy, nie jest wymagany wkład własny gminy, który był do
tej pory na poziomie 20%.

Te 240tys.zł. zostanie przeznaczone na remont ul.Spadochroniarzy, bo ta ulica nie wymaga
projektu, a prace mogą być wykonywane na zgłoszenie. Planuje się wykonanie ok. 650m
odcinka drogi (od wjazdu do P.P. Piekarczyków w stronę młyna).
► 24.06. i 29.06. – w Urzędzie Gminy Mszana Dolna odbyło się spotkanie ze stroną
szwajcarską (przedstawicielami Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy),
przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz koordynatorami programu
szwajcarskiego w Polsce. Celem wizyty była prezentacja projektu pn. „Poprawa
efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów
energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na terenie gminy
Mszana Dolna oraz 4 gmin partnerskich” oraz omówienie szczegółów związanych
z zarysem projektu złożonym przez 5 Gmin Partnerskich: Gminy i Miasta Mszana Dolna,
Gminy Niedźwiedź, Gminy Raba Wyżna oraz Gminy Kamienica.
Główne działanie projektu to zakup i montaż urządzeń systemów solarnych
z przeznaczeniem do budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej.
► 24.06. – zakończenie roku szkolnego w ZSM nr 2 i Nr 1.
► 24.06. – spotkanie organizacyjne w sprawie przygotowania uroczystości 3 października br.
► 25.06. w Mszanie Dolnej odbyło się spotkanie wójtów i organizatorów akcji: „Odkryj
Beskid Wyspowy”. Akcja polega na organizacji spotkań na szczytach gór Beskidu
Wyspowego według określonego (podobnego) scenariusza. Ostatnio odbyło się spotkanie
na Luboniu (3 lipca) oraz na Jasieniu (11 lipca).
► 26.06.- Niżna na Słowacji – wyjazd z piłkarzami KS Turbacz na I Turniej Piłkarski
im.Juraja Orću – młodego piłkarza, który zmarł rok temu, mając zaledwie 28 lat. Turniej
wygrała drużyna Turbacza.
► 28.06. – wizyta Ministra Sportu p.A.Giersza w towarzystwie posłów na Sejm RP (I.Rasia,
A.Guta-Mostowego i A.Czerwińskiego) na budowie miejskiej hali sportowej przy Zespole
Szkół Miejskich nr 1. Wizytacja Ministra odbyła się przy okazji ustalonego z Wójtem
Gminy Mszana Dolna spotkania w sprawie budowy Centrum Narciarstwa Klasycznego
i Biatlonu w Kasinie Wielkiej.
► 30.06.- odbyło się Walne Zgromadzenie ZGDGRiK w temacie podsumowania roku 2009
(absolutorium za rok 2009).
► 01.07. – spotkanie z mieszkańcami ul.Stawowej na którym poruszono takie tematy jak:
sprawy dróg, odwodnienia, odśnieżania i sprawę przeprowadzenia kolektora.
► 04.07. – sprawy związane z organizacją wyborów prezydenckich – II tury.
Rozstrzygnięte przetargi:
1) na wykonanie dokumentacji budowy chodnika, oświetlenia drogowego i zatok
autobusowych na ul.Krakowskiej. Projekt będzie sporządzany przez Firmę z Gdańska za
kwotę 39tys.zł. wynikłej z przetargu.
2) na przebudowę i remont ulicy Tolińskiego – przetarg wygrała Firma „Janda”. Termin
realizacji inwestycji i końcowy odbiór ulicy przewidziany jest na październik, choć
podejmowane są działania by było to wcześniej z dwóch powodów: droga położona blisko
szkoły oraz ze względu na zbliżający się termin zakończenia realizacji - budowy hali
sportowej.
Inwestycje w toku:
1) budowa hali sportowej (trwa przebudowa chodnika wraz z zatoką przy ul.Konopnickiej).
Burmistrz przedstawił bieżący stan prac przy budowie hali: hala jest wytynkowana, założona
została ostatnia część stolarki drzwiowej, trwają prace przy obkładaniu kamieniem
elewacyjnym elewacji hali od strony szkoły oraz przygotowania do montażu ogrzewania
podłogowego.

2) budowa kanalizacji sanitarnej na Słomce (Łabuzy).
W tym momencie sesji, Przewodniczący obrad powitał przybyłego na sesję Pana Andrzeja
Pakosza – Prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Burmistrz Miasta, kontynuując:
Inwestycje zakończone:
1) budowa 200m. odcinka drogi ul.Słonecznej. Burmistrz Miasta wyjaśnił motywy
wyboru tej drogi do realizacji ze środków powodziowych. Okazało się bowiem, że ta
droga jako jedyna ujęta w wykazie spełniała kryteria: miała pełną dokumentację
i stanowiła własność Miasta. Zatem żeby nie zwracać 70tys.zł. podjęto decyzję o jej
budowie mimo, że prowadzi do jednego domu.
2) budowa 150m. odcinka ul.Stawowej. Wykonano odwodnienie i nawierzchnię drogi
z płyt ażurowych.
3) zakończono montaż krzesełek w ostatnim sektorze na stadionie miejskim
podarowanych (w ilości 330 krzesełek) przez Wójta Gminy Mszana Dolna. Ogółem na
stadionie zamontowanych jest 1600 krzesełek.
4) Pobór żwiru na potrzeby własne miasta z koryt rzecznych Raby, Porębianki i Mszanki.
Żwir został zmagazynowany na składowisku przy ul.Marka. Miasto poniosło koszty
poboru i transportu żwiru, będzie go wydawać w miarę potrzeb (na drogi).
Inwestycje w przygotowaniu:
1) remont zniszczonego fragmentu ok. 650m. ul.Spadochroniarzy ze środków własnych
i MSWiA.
2) realizacja oznakowania przystanków dla komunikacji busów na ulicach: Słomka
i Piłsudskiego. Zalegalizowane lokalizacje przystanków to: 1) przystanek k/Limotu
w kierunku Limanowej i k/sklepu Jędruś w stronę przeciwną. Droga przed sklepem
będzie drogą jednokierunkową z wjazdem od strony ul.Piłsudskiego. Projekt zmiany
organizacji ruchu został zatwierdzony.
3) zgłoszono remont toalet na placu targowym.
4) w ramach programu Polska – Słowacja dostarczyliśmy poprawiony wniosek na remont
SOKOŁA wg zgłoszonych uwag.
5) jest kompletna dokumentacja w programie rewitalizacji Miasta Mszana Dolna –
czekamy na ustalenie przez Urząd Marszałkowski terminu podpisania i przekazania
umowy, co umożliwi wszczęcie procedury przetargowej. Pan Burmistrz oświadczył, że
w tym roku ruszą pierwsze roboty w ramach programu rewitalizacji, bo do tej pory, to
jest po uzyskaniu 12,5 mln zł. na realizację programu czas pochłonęły sprawy
przygotowania projektów technicznych na każdą część, uzgodnienia i wydanie decyzji
– pozwoleń na budowę).
Zaakceptowany wniosek do POKL:
1) „Mały człowiek – wielka sprawa” (Przedszkole nr 2);
2) Oddolne inicjatywy edukacyjne na tereny wiejskie.
3) zakończono kolejną edycję programu „Już pływam”.
► 10.07. – Niżna – Słowacja – udział w imprezie „kotlik niżniansky”.
Na koniec Burmistrz Miasta zaprosił na Dni Mszany Dolnej i III Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych (17-18 lipca). Festiwal po raz pierwszy będzie nosił imię: imię Władysława
Jerzego Żądło, który był jednym z inicjatorów tej imprezy kulturalnej.

Ad.4. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie interpelacji.
Interpelacje zgłosili:
Radny p.J.Bierowiec – zwrócił się z następującymi zapytaniami:
1) o przypuszczalny termin rozpoczęcia prac rewitalizacyjnych i czy są gromadzone
środki własne na ten cel zauważając, że na pierwszą część przygotowanego pytania
była podana informacja przez Burmistrza Miasta we wcześniejszym punkcie porządku
obrad.
2) o podanie terminu prac umożliwiających dojazd do pól na drogach rolniczych na
Słomce, wykonania przejazdu przez rzekę i dostarczenia piasku na boisko na Słomce.
3) o źródła pochodzenia środków finansowych na remont ul.Tolińskiego.
Radny p.R.Rataj – odczytał pisemną interpelację w sprawie naprawy zniszczonej przez
powódź drogi nr 8595 prowadzącej do działek rolnych i lasu, gdzie przejazd jest niemożliwy.
Droga została pozytywnie zweryfikowana w wykazie strat popowodziowych. Mieszkańcy
os.Mrózki i Jamrozy proszą o udostępnienie „spycha” i wyrównanie rowów i nierówności.
Burmistrz Miasta – to, że Komisja pozytywnie zweryfikowała stratę to nie oznacza, że to
będzie robione. Miasto nie może desygnować środków finansowych na drogi nie będące
własnością Miasta, a ta jest tylko w Jego władaniu.
Na koniec Radny p.R.Rataj zwrócił się o informację w sprawie użyczonej na rzecz PSOUU
(Stowarzyszenia Osób Upośledzonych Umysłowo), części budynku Turbacza.
p.W.Jamróz – Radna Powiatu Limanowskiego - poinformowała Radę Miasta o złożonych
interpelacjach na ostatniej sesji Rady Powiatu, które dotyczyły:
1) remontu drogi wraz chodnikiem przy ul.Marka oraz
2) załatania dziury na moście na rzece Raba przy ul.Zarabie, na prośbę Radnego Miasta
p.K.Stożka.
Radna Powiatu odczytała pisemne odpowiedzi Zarządu Powiatu Limanowskiego
na złożone interpelacje. Pierwsza miała charakter ustosunkowujący (wyjaśniający), natomiast
w drugim przypadku Zarząd Powiatu odpowiedział, że powstały ubytek w nawierzchni drogi
na moście przy ul.Zarabie zostanie usunięty w ramach bieżącego utrzymania dróg, co zostało
wykonane (potwierdził to Radny p.K.Stożek).
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że Miasto nigdy nie występowało o współfinansowanie chodnika.
Batalia trwa o ulicę Marka jako całości, natomiast Powiat wystąpił o remont części chodnika
na długości posesji należącej do Starostwa (przy szkole).
Radny p.W.Wacławik – zwrócił uwagę na zniszczony herb miasta umiejscowiony na
„witaczu” od strony Raby Niżnej.
Radny p.S.Dziętło – zwrócił się o pomalowanie linii ciągłej na jezdni - ulica Ogrodowa w
rejonie k/piekarni.
Radny p.K.Stożek – czy przy okazji remontu będzie zmiana oznakowania i organizacji ruchu
ulicy Tolińskiego z ulicy jednokierunkowej na dwukierunkową?

Burmistrz Miasta – ad vocem – nie będzie zmiany. Ulica jest za wąska, a ponadto mieszkańcy
nie są zwolennikami ruchu dwukierunkowego – sprawa jest jednak otwarta. Sprawę trzeba
byłoby uzgadniać z GDKiA.
Przewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – złożyłem pisemną interpelację do Pana Burmistrza
w sprawie cmentarza żydowskiego przy ul.Zakopiańskiej z prośbą o odpowiedź na dzisiejszej
sesji.
Burmistrz Miasta – poinformował, że nie otrzymał takiej interpelacji
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta zdecydował, że nie będzie przedstawiał
sprawy, po czym poprosił o udzielenie odpowiedzi, gdy interpelacja „dotrze” do Burmistrza.
Pan Przewodniczący Rady poruszył też problem, który pojawił się na ulicy Kopernika,
a dotyczący jazdy na deskorolkach. Zauważył, że stanowią oni zagrożenie nie tylko dla
bezpieczeństwa kierowców, ale zagrażają też bezpieczeństwu własnemu.
Zwrócił się również z zapytaniem, czy domknięta jest sprawa organizacyjna jeżeli
chodzi o organizację Dni Mszany Dolnej a dokładnie Festiwalu Orkiestr Dętych;
Przewodniczący zapytał: „kto będzie patronował tej imprezie?”.
Dyrektor MOK – p.P.Armatys – odpowiedział, że nie ma problemu, wszystko jest uzgodnione.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jana Stachury „Adama” (ulicy
wewnętrznej łączącej ulicę Ogrodową z osiedlem „Pańskie”).
Przewodniczący obrad – p.E.Sieja – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały,
zgodnie z którym z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy Jana Stachury „Adama” tj. ulicy
wewnętrznej łączącej ulicę Ogrodową z osiedlem „Pańskie” wystąpiła grupa 7 Radnych.
Droga obejmuje działki ewidencyjne nr 4227, 4226/5, 4228/1 stanowiące własność Miasta
Mszana Dolna. Teren wzdłuż tych dróg nie jest zabudowany.
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu
02.07.2010r. pozytywnie zaopiniowała wniosek grupy Radnych o nadanie nazwy ulicy Jana
Stachury „Adama”.
W uzasadnieniu proponowanej nazwy podaje się, że:
„Jan Stachura pseudonim „Adam” urodził się 15 maja 1916 r. w Mszanie Dolnej. Ukończył szkołę
podstawową w Mszanie Dolnej a w latach 1930-1935 uczęszczał do Prywatnego Seminarium
Koedukacyjnego w Jordanowie. W czerwcu 1935r. zdobył maturę i uzyskał prawo nauczania w szkołach
podstawowych .Jako ochotnik odbył służbę wojskową w podchorążówce w Cieszynie uzyskując stopień
podporucznika. Od 1937r uczył na Wileńszczyźnie, w czasie pobytu na wakacjach w Mszanie Dolnej zastaje
do wybuch II wojny światowej. Uczestnik walk w kampanii wrześniowej 1939r w I Pułku Strzelców
Podhalańskich Kraków. Po rozbiciu jednostki przez Niemców wraca do Mszany Dolnej gdzie rozpoczyna
działalność konspiracyjną. Był współtwórcą placówki Związku Walki Zbrojnej pod kryptonimem „Mosiądz”,
później „Mnich”. Pełnił funkcję zastępcy dowódcy placówki. Na przełomie 1942/43 r. organizuje własny
oddział partyzancki w Gorcach w okolicy Turbacza. Oddziały partyzanckie „Wilk” a później „Mszyca” pod
jego dowództwem wsławiły się przeprowadzeniem około 40 akcji przeciw Niemcom a niektóre z nich były
akcjami brawurowymi jak np.likwidacja placówki straży granicznej w Wierchomli. W akcji na Obidowej
oddział rozbroił kolumnę pacyfikacyjną Niemców zdobywając dużą ilość broni palnej. Ostatnią bitwą była
tzw.bitwa „Szczawska” .
13 stycznia 1945r. po wkroczeniu wojsk radzieckich został zaproszony na spotkanie do NKWD , gdzie
otrzymał propozycję współpracy. Zdecydowanie broni wtedy honoru i wierności swojemu dowództwu po
czym zostaje aresztowany i skazany na 14 lat zesłania do łagru. Osadzony w więzieniu w Wadowicach
organizuje ucieczkę i ukrywa się przed aresztowaniem.31 sierpnia 1946r opuścił Polskę i osiadł po
Paryżem, gdzie zmarł 11 czerwca 1985r.Awans na stopień kapitana otrzymał od władz polskich w
Londynie”.

( opracowanie na podstawie : Kronika Mszany Dolnej – autor O.Illukiewicz oraz Małopolski Słownik Biograficzny
uczestników działań niepodległościowych lat 1939-1956 tom 13 autor : prof.dr hab. Józefa Kobylińska).

W dalszej części Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję w temacie proponowanej
nazwy ulicy, po czym zwrócił się o poparcie projektu uchwały i uhonorowanie „mszańskiego
bohatera”.
Przybliżając postać Jana Stachury podkreślił, że cyt: „proponowana nazwa drogi ma ok. 300m
i biegnie pod górę tak też życie Jana Stachury toczyło się całe życie pod górę. Postać
człowieka, którego pragnę byśmy przywrócili i zapisali w pamięci Miasta jest symbolem
upamiętniającym tych, którym należy się cześć za to, że odważnie walczyli za wolność
ojczyzny i naszą”.
Przewodniczący Rady odczytał również list p.prof.Kobylińskiej, która podkreśliła zasługi
i bohaterstwo Jana Stachury w walce o wolność ojczyzny.
Podczas trwającej dyskusji zwrócił się też z pytaniem do pani M.Kołodziej – nauczyciela
historii „co młodzież szkolna wie o ruchu oporu i działaniach partyzanckich”?
p.M.Kołodziej – ten temat jest poruszany w ramach lekcji historii przy realizacji tematu dot.II
wojny światowej. Młodzież posiada dużo informacji na temat działań partyzanckich i bierze
udział w różnego rodzaju konkursach i projektach jak chociażby np. projekt pn. „Przywróćmy
pamięć”.
Obecny na sesji p.A.Pakosz – Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej –
dziwię się, że dopiero teraz Mszana czci swoich bohaterów.
Radny p.J.Bierowiec – w tym duchu przystąpmy do głosowania.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LV/354/2010 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy bocznej z ulicy Mroza
w kierunku Mogiły pomordowanych Żydów (proponowana nazwa: Aleja Pamięci
Ofiar Holocaustu
Przewodniczący obrad – p.E.Sieja – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie
z którym z wnioskiem by jedną z ulic poświęcić pamięci Żydów zwróciła się grupa 35
mieszkańców miasta, proponując nadać nazwę ulicy wewnętrznej – bocznej z ulicy Ludwika
Mroza w kierunku Mogiły pomordowanych Żydów: „ul.Pamięci Ofiar Holocaustu”.
Wniosek skierowano do zaopiniowania Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej, która zaopiniowała wniosek proponując dokonać zmiany słowa ulica na aleja,
z uwagi na to, że standard tej drogi nie odpowiadał by uznać ją za ulicę.
Następnie Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w tym temacie.

Radny p.S.Dziętło – zgłosił uwagę do projektu uchwały proponując nazwę: „Aleja pamięci
Obywateli Mszany Dolnej pochodzenia Żydowskiego” bowiem wyraz „holocaust” nie
pochodzi z naszego języka (jest wyrażeniem obcym).
Następnie Przewodniczący Rady – p.E.Sieja poddał pod głosowanie wniosek p.S.Dziętło
wypowiadając formułę: „kto jest za wprowadzeniem zmiany proponowanej przez p.Dziętło”
Głosy „za” – 0.
W dalszej części dyskusji, Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że sprawa nazwy nie była
konsultowana z p.Jakubowiczem z Krakowa, a trzeba byłoby to uzgodnić. To wymaga bardziej
gruntownego przeanalizowania.
Przewodniczący Rady – p.E.Sieja – przedstawił etapy prac nad wnioskiem o nadanie nazwy
ulicy. Podkreślił, że aby dokonać upamiętnienia istotnym było „znalezienie” (wskazanie)
odpowiedniego miejsca, a tym właściwym miejscem jest ta mała alejka od ul.Mroza do miejsca
pomordowanych Żydów. Przewodniczący Rady dodał, że jest to droga wewnętrzna będąca
własnością Miasta i spełnia warunki do nadania jej nazwy. Wiele osób nie wie, gdzie znajduje
się miejsce pomordowanych Żydów w 1942r. (19 sierpnia). Nie ma tablicy informacyjnej.
Radny p.J.Bierowiec – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta – standard tej drogi nie odpowiadał, żeby to była ulica. Przed
podjęciem uchwały trzeba byłoby zasięgnąć opinii strony żydowskiej.
Przewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – ja biorę za to odpowiedzialność, że działamy
zgodnie z zasadami określonymi w podjętej uchwale. Nie mamy obowiązku pytać i pytać nie
będę.
Radny p.J.Bierowiec – pozwólmy wypowiedzieć się Radnym.
Radny p.R.Rataj – nie chciałbym podejmować decyzji, która budzi kontrowersje.
Radny p.J.Bierowiec – zaproponował podjęcie w tej sprawie uchwały intencyjnej.
Przewodniczący Rady – ogłosił 10 min przerwy.
Po przerwie p.Przewodniczący obrad udzielił głosu mec.p.M.Pankowi, który wyjaśnił zasady
nadawania nazw ulicom. Generalna zasada określona jest w art.18 ust.2 pkt 13 ustawy
o samorządzie gminnym, która mówi, że „nadaje się nazwy ulic i placów będących drogami
publicznymi lub nazwy dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych”. Ta uchwała dotyczy drogi wewnętrznej.
Z kolei art.8 ust.1a ustawy o drogach publicznych mówi, że „podjęcie przez radę gminy
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody
właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana”.
Czyli, jeżeli droga byłaby zlokalizowana na terenach Miasta Mszana Dolna to powinna
być pisemna zgoda Burmistrza Miasta ( zarządzenie).
Ponadto w tej kwestii wątpliwość z zapisem ust.4 załącznika nr 1 do uchwały określającej
zasady stosowane przy nadawaniu nazw ulicom budzi proponowana nazwa, która jest
wielowyrazowa i w nazwie jest wyrażenie obce, czyli naruszony jest ust.4 uchwały Rady
Miasta.
W sprawie nadania nazwy ulicy nie może być uchwały intencyjnej.

Radny p.R.Rataj – proponuję „zdjąć” ten punkt z porządku obrad.
Przewodniczący obrad – p.E.Sieja – jest potrzeba upamiętnienia tego miejsca. Proponuję
przegłosować projekt uchwały. Propozycja nazwy została uzgodniona z Wnioskodawcami.
W trakcie dyskusji padła propozycja, żeby sprawę przenieść na kolejną sesję.
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Radnego
p.R.Rataja.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek Radnego p.R.Rataja.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta.
Przewodniczący obrad odczytał treść przepisów regulujących kwestie wygaśnięcia
mandatu radnego, co następuje również wskutek śmierci. Zgodnie z art.190 ust.2 ustawy
„Ordynacja wyborcza do rad gmin, …” w takim też przypadku, wygaśnięcie mandatu radnego
stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w ciągu 3 m-cy od wystąpienia przyczyny
wygaśnięcia mandatu. W związku ze śmiercią p.Władysława Jerzego Żądło
-Przewodniczącego Rady Miasta 22 kwietnia b.r. zachodzi potrzeba podjęcia stosownej
uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LV/355/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta.
p.E.Sieja – wyjaśnił, że uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta wynika z faktu
rezygnacji p.R.Rataja z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej w związku z Jego wyborem na
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Zgodnie ze Statutem Miasta skład Komisji Rewizyjnej wynosi 5 osób. Wobec tych
okoliczności zachodzi potrzeba uzupełnienia jej składu osobowego.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej.
Radny p.K.Stożek – zgłosił p.Adama Malca.
Radny P.A.Malec- wyraził zgodę na kandydowanie.
Radni nie zgłosili innych propozycji, wobec czego p.J.Bierowiec – złożył wniosek
o zamknięcie listy zgłoszeń kandydatów.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uzupełnienie składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o osobę Radnego p.A.Malca.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 11 głosach „za”, 0 –„przeciw” i 1 –
„wstrzymującym się” dokooptowała do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radnego p.Adama
Malca.
Uchwała Nr LV/356/2010 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dodatku stażowego Burmistrza Miasta
Mszana Dolna.
Projekt uchwały przedstawiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta informując, że z dniem 1 lipca br.
Burmistrzowi Miasta kończy się okres 9 lat pracy stąd zmiana dodatku stażowego na 9%.
Dodatek za wysługę lat był jednym ze składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta, które
określiła Rada w drodze uchwały. W tym samym też trybie musi nastąpić jego zmiana.
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LV/357/2010 w sprawie zmiany dodatku stażowego Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie
dochodów i 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 dochody i wydatki na rok
2010 o kwotę 370.116,00zł. Zmiany w planie dochodów budżetu miasta określone w zał. nr 1
przedstawiają się następująco:
Zwiększa się dochody:
- w dziale 600 (transport i łączność) o kwotę 240tys.zł. w związku z otrzymaną z MSWiA
promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i powodzi oraz o kwotę 96.026 zł. – jako
dofinansowanie (pomoc finansowa z Urzędu Wojewódzkiego) do ulicy Tolińskiego.
- w dziale 750 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się dochody o kwotę
7tys.zł. – jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Limanowskiego na organizację imprez
(na dofinansowanie Festiwalu Orkiestr oraz na organizację uroczystości 3.X.br.);
- w dziale 801 (oświata i wychowanie) zwiększa się dochody o kwoty: 3.910 – jest to zwrot
dotacji celowej; 800zł. – darowizna otrzymana przez Przedszkole nr 2 oraz kwotę 9.680zł.odszkodowanie od ubezpieczyciela w wyniku klęsk żywiołowych w Przedszkolu nr 1 i nr 2.
- w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zwiększa się dochody o kwotę
3.800zł – jest to pomoc finansowa z powiatu na wywóz azbestu.
- w dziale 926 (kultura fizyczna i sport) zwiększa się dochody o 8.900zł - pomoc finansowa
na realizację programu „Już pływam”.
W załączniku nr 2 do projektu uchwały przedstawiono zmiany w planie wydatków budżetu
miasta na rok 2010, tj:

zwiększa się wydatki:
- w dziale 600:w rozdziale 60011 (drogi publiczne krajowe) o kwotę 6tys. zł. na projekt dot.
przystanków na Słomce,
- w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) o 810tys. zł na ulicę Tolińskiego
- w rozdziale 60078 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) o 320 tys.zł. na usuwanie
skutków powodzi (240tys. stanowi dotacja celowa (promesa), pozostała część –
dofinansowanie własne);
- w dziale 750, rozdziale 75075 (promocja j.s.t.) o 7 tys. zł. – pomoc finansowa z Powiatu.
- w dziale 801, rozdziale 80104 (przedszkola) o kwotę 14.390zł. – jest to suma kwoty
darowizny i odszkodowania od ubezpieczyciela;
- w dziale 900, rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) o 3.800zł. – pomoc finansowa
z powiatu;
- w dziale 926, rozdziale 92105 (zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) o kwotę
8.900zł.
Pozostałe załączniki do projektu uchwały są uszczegółowieniem tych zmian.
W imieniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta głos zabrał Radny p.S.Dziętło
(Przewodn.Komisji), który poinformował o stanowisku Komisji w sprawie omawianego
projektu uchwały (czyli zmian w budżecie miasta).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku 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
LV/358/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów
i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta - uzasadniła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
wyjaśniając, że uchwała ta jest tylko uszczegółowieniem do uchwały budżetowej, w której
plan przychodów ustalono w kwocie 2,5mln.zł.
W imieniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta głos zabrał Radny p.S.Dziętło
który poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów.
Radny p.J.Bierowiec – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kwoty planowanego kredytu,
a kwotą określoną w zał. nr 4 do uchwały w sprawie zmian w budżecie która dotyczy
przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek prosząc o wyjaśnienie tej różnicy.
P.Skarbnik Miasta – załącznik jest do innego projektu uchwały, a kwota określona w tym
załączniku (981.371 zł.) to kwota przypadających do spłaty kredytów i pożyczek w tym roku.
Następnie p.Skarbnik Miasta w trakcie wyjaśniania, zwróciła się o zmianę kwoty
w omawianym projekcie uchwały z 1 mln.zł. na 900tys.zł.

Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt
uchwały z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (11 głosów„za”, 0-„przeciw”
i 1- „wstrzymującym się”) podjęła Uchwałę Nr LV/359/2010 w sprawie zaciągnięcia
kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na
sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planie dochodów budżetu
miasta Mszana Dolna na 2010 rok.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta - uzasadniając projekt uchwały zwróciła się o naniesienie
poprawki do projektu uchwały dotyczącej kwoty kredytu z 1mln na 1.250.000zł. (uzasadniając:
„jest to tylko różnica między tytułem” w odniesieniu do wcześniejszego omawianego w pkt-cie
11 porządku obrad projektu uchwały).
Na zapytanie Radnego p.R.Rataja „czy to nie jest nowy kredyt”, Skarbnik Miasta wyjaśniła, że
jest to w ramach ustalonego w uchwale budżetowej planu przychodów miasta (czyli tych
2,5mln.zł.).
Radny p.J.Bierowiec – zwrócił się o sprecyzowanie wydatków, które miałyby być pokryte
z kredytu.
Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że będą pokryte te wydatki, które przewyższają dochody, a nie
sposób ich sprecyzować, bo nie można dokonać konkretnego przyporządkowania.
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały
uwzględniając zgłoszoną poprawkę i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (11 głosów„za”, 0-„przeciw”
i 1- „wstrzymującym się”) podjęła Uchwałę Nr LV/360/2010 w sprawie wyrażenia zgody na
zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planie
dochodów budżetu miasta Mszana Dolna na 2010 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie - Miasto Mszana Dolna oraz jej
jednostkom organizacyjnym a także wskazanie organów do tego uprawnionych.
Projekt uchwały omówiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta, która wyjaśniła, że zgodnie z ustawą
o finansach publicznych żeby odstąpić od windykacji należności publicznych to trzeba określić
zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty tych należności i organ do
tego uprawniony. Nie są to nowe uregulowania, bo taka uchwała już funkcjonowała
i obowiązywała, ale w związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych
rada w terminie do końca bieżącego roku ma obowiązek podjąć uchwałę, która będzie
określała te zasady.
Następnie p.Sekretarz Miasta szczegółowo wyjaśniła wniesione poprawki do projektu
niniejszej uchwały, a które były omawiane na Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta.

Komisja ta ustaliła kwotę umarzanych należności, co do których nie jest wymagana pozytywna
opinia Komisji Budżetowej Rady Miasta. Kwota ta to 2 tys. zł.
Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LV/361/2010
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Mszana Dolna oraz jej jednostkom organizacyjnym a także wskazanie organów do
tego uprawnionych.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Projekt uchwały omówił Radny p.J.Bierowiec – Przewodn.Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta – sprawa dotyczy przeznaczenia do dzierżawy
terenu o pow. ok.14ar (parking k/Meblometu) w drodze przetargu na okres 10 lat. Obecne
umowy dzierżawy kończą się w październiku albo w listopadzie br.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta jest to teren usług komercyjnych.
Radny p.R.Rataj – czy dzierżawca może komuś poddzierżawić teren?
Mec.M.Panek – radca prawny w/m - jeżeli w umowie dzierżawy nie ma zapisu, że można
poddzierżawiać to nie można, my natomiast w umowach mieliśmy zawarty zapis, że
ewentualna poddzierżawa, wymaga naszej zgody.
Radny p.J.Bierowiec – zwrócił uwagę na potrzebę zabezpieczenia się przed wniesieniem przez
inwestora kapitału i poczynienia nakładów na działce w wielkości przewyższającej jej wartość.
Radny zaproponował więc zawarcie w uchwale zapisu, że wyraża się zgodę na dzierżawę ale
bez możliwości trwałej zabudowy, uzasadniając cyt.:„żebyśmy się ustrzegli od
nieporozumień”.
W trakcie dyskusji Radni zaakceptowali propozycję i podkreślili potrzebę wprowadzenia
zapisu do uchwały uniemożliwiającego dokonanie trwałej zabudowy działki.
Wobec powyższego mec.p.M.Panek dokonał modyfikacji zapisu § 1 projektu uchwały
poprzez dodanie po słowie „w dzierżawę” wyrazów „bez prawa trwałej zabudowy”, po
czym odczytał jego treść.
Wobec braku innych uwag i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt
uchwały uwzględniając zmodyfikowaną treść zapisu § 1 i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LV/362/2010 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.15. Wystąpienia zaproszonych gości.
P.E.Sieja – Przewodniczący obrad – pomijamy ten punkt porządku obrad (goście opuścili salę
narad podczas wcześniejszej przerwy w obradach).
Ad.16. Rozpatrzenie sprawy nadania nazwy ulicy Władysława Szczypki „Lecha”.
Przewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – przedłożył Radzie do rozpatrzenia sprawę
dotyczącą nadania nazwy ulicy Wł.Szczypki „Lecha”. Następnie odczytał opinię Komisji
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta w tej sprawie.
Komisja jednogłośnie zdecydowała, by w tej sprawie zasięgnąć opinii Rodziny.
Kontynuując powiedział, cyt: „my nie zmieniamy nazwy ulicy i konsultacja społeczna nie jest
wymagana”.
Radny p.J.Bierowiec – wniosek był na Komisji. Nasunęła się jednak wątpliwość, że Rodzina
sobie nie życzy, dlatego poszliśmy w tym kierunku, że zdanie Rodziny się liczy. Rada może
mieć inne zdanie dlatego sprawa jest otwarta.
Następnie p.E.Sieja zaznajomił Radę z biografią kpt.Władysława Szczypki „Lecha”,
podkreślając to, że umierając w młodym wieku (29 lat) nie pozostawił po sobie potomstwa
i nie ma rodziny, a ponadto nie ma uregulowań co do kwestii występowania z zapytaniem do
rodziny.
Radna p.I.Łacna – jeżeli są wątpliwości i jest głos przeciwny ze strony Rodziny, to nie należy
forsować tego na siłę. Można nadać inne nazwy.
Przewodniczący Rady Miasta – na Komisji Oświaty temat był omawiany. Postępujemy
zgodnie z prawem.
Burmistrz Miasta – rodzina sobie nie życzy by zajmować się sprawą pamięci Władysława
Szczypki. Są pewne karty nie do końca wyjaśnione i rodzina nie chce wracać do tego, chce
żeby zostawić tą część historii.
Burmistrz Miasta zaproponował też, że najlepiej byłoby nadać nazwę ul.Armii Krajowej – taka
nazwa upamiętniałaby wszystkich bohaterów – żołnierzy Armii Krajowej. Propozycja ta była
przedstawiana przez Burmistrza Miasta również na Komisji Oświaty.
W dalszej kolejności p.E.Sieja – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie swój
wniosek o wprowadzenie na najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
Władysława Szczypki „Lecha” zwracając się z zapytaniem: „kto jest za wprowadzeniem ….”.
Wynik głosowania wniosku;
1 – „za”, 0 – „przeciw”, 11- „wstrzymało się”.
Na tym zakończono dyskusję w tym temacie porządku obrad.

Ad.17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.T.Filipiak:
► Kwota realizacji całego programu rewitalizacji wynosi 17 mln.zł., w tym 12,1 mln.zł.
stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej, a pozostałą część czyli 5mln. zł. stanowi
wkład własny miasta. Środki własne powinny „spłynąć” ze sprzedaży mienia
komunalnego.
Radny p.J.Bierowiec – w budżecie była alternatywa sprzedaży działek, tj.: os. Pańskie
i albo Leśna albo działki na komunalnej. Ulica Tolińskiego miała być realizowana
w przypadku pozyskania środków bądź to ze „schetynówek” czy innych, a działki miały
być na rewitalizację.
Skarbnik Miasta – działek do sprzedaży na rewitalizację nie planowaliśmy (jedynie w tym
roku). Na rewitalizację w 2011 i 2012 planowany jest kredyt.
W tym roku wkład własny do rewitalizacji wynosi: 1.010.168,00zł., natomiast rewitalizacja
jest przez 2010, 2011 i 2012 rok. Natomiast alternatywa sprzedaży działek miała pokryć
w tym roku nie tylko wkład do rewitalizacji ale przecież mamy też do realizacji halę
sportową.
W budżecie na ten rok były zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia
w wys.5mln.zł. Obecnie ze sprzedaży mamy wykonany plan dochodów w wysokości
864.150zł.
► dojazdy do pól ul.Słomka – Miasto nie może przeznaczać środków powodziowych na drogi
które nie są własnością Miasta, tak samo dot.to przejazdów przez rzekę. Zobaczymy na ile
uda się wyszukać „innych” środków w budżecie.
► ul.Tolińskiego – część środków na budowę ulicy Tolińskiego stanowi dotacja
w wys.96tys.zł. i szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Przetarg jest na kwotę 600tys.zł.
► pomieszczenie dla PSOUU w budynku na stadionie –– nie mam wiadomości,
► herb Miasta Mszana Dolna – witacze nadają się do wymiany i możemy to zrobić ze
środków Euroregionu Tatry, ale w tym roku pieniędzy nie uda się pozyskać.
► zakręt ul.Mroza - linia ciągła na ul.Mroza zostanie pomalowana.
► sprawa jazdy na deskorolkach – nie mamy skejtparku; wraca problem placu zabaw,
► piasek na boisko na Słomce – zlecono wykonanie.
Następnie Skarbnik Miasta na wniosek Radnego p.J.Bierowca złożony na poprzedniej sesji,
przedstawiła realizację budżetu miasta wg stanu na 30.06.2010r., która przedstawia się
następująco:
Plan
Wykonanie
%
Plan dochodów ogółem
22.426.169,16 10.406.049,51 46,4
Dochody ze sprzedaży mienia
4.600.550,00
864.150,00 18,8
Wszystkie pozostałe kategorie dochodów
17.825.619,16
9.541.899,51 53,53
Wydatki:
Plan wydatków ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

24.569.030,16
19.096.077,16
5.472.954,00

8.682.452,36 35,34
8.333.921,29 43,64
348.531,07 6,37

Ad.18. Komunikaty i wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
P.E.Sieja – na prośbę p.A.Pakosza – przekazał zaproszenie na odpust partyzancki 21.08.
(sobota).
Ad.19. Zamknięcie obrad LV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Eugeniusz Sieja zamknął
obrady LV zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:

Helena Łabuz

p.E.Sieja
Przewodniczący Rady Miasta
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