Protokół Nr LVI/10
z LVI okolicznościowej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
26 lipca 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 – insp. w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 14.00 do godz. 14.50
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- oraz osoby zaproszone wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2.
Nieobecni Radni: p.J.Bierowiec, p.R.Radomski, p.A.Malec.
Liczba radnych obecnych na sesji – 11 radnych.
Przebieg

obrad

Ad. 1. Otwarcie LVI okolicznościowej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p.Eugeniusz Sieja otworzył LVI sesję Rady Miasta.
Poinformował, że sesja ta została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta. Wniosek Burmistrza
o zwołanie sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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. Otwarcie LVI okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Interpelacje i zapytania Radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: „Mały człowiek –
wielka sprawa” rozwój usług edukacyjnych na terenie Miasta Mszana Dolna.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Ad.2. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie interpelacji.
Interpelacje zgłosili:
Radny p.J.Szynalik – czy jest przewidziana zbiórka odpadów wielkogabarytowych?
Radny p.R.Rataj – zwrócił się o informacje n.t. prac po powodzi na drogach dojazdowych do
pól na ul.Słomka.

Radna p.A.Franczak – zwróciła się z zapytaniem o termin remontu ul.Spadochroniarzy. Gdyby
był to dłuższy termin to trzeba zasypać dziury żwirem.
Radny p.R.Potaczek – zgłosił, że na ul.Krakowskiej przepusty są zamulone i zasypane
kamieniami.
Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: „Mały człowiek –
wielka sprawa” rozwój usług edukacyjnych na terenie Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o wyjaśnienie projektu uchwały.
Projekt uchwały omówiła p.F.Kaletka – podinsp.d/s oświaty w/m. Dotyczy on przystąpienia do
realizacji projektu pt. „Mały człowiek – wielka sprawa” rozwój usług edukacyjnych na terenie
Miasta Mszana Dolna. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach programu operacyjnego: Kapitał Ludzki. Na realizację
przedmiotowego projektu w Przedszkolu nr 2 Miasto otrzymało kwotę 50tys.zł.
Projekt zakłada utworzenie grup tanecznych oraz grup zajęciowych z plastyki i rytmiki
z możliwością zakupu materiałów dydaktycznych. Realizacja projektu wydłuży pracę
Przedszkola o 1 godz. przez okres 9 m-cy (od października do czerwca).
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/363/2010 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: „Mały człowiek – wielka
sprawa” rozwój usług edukacyjnych na terenie Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Z-ca Burmistrza Miasta –
p.M.Baran:
► zbiórka odpadów wielkogabarytowych – w tamtym roku akcja kosztowała o wiele więcej
niż to było zakładane w budżecie. Śmieci (gabaryty) były składowane jeszcze przez dwa
tygodnie od dnia wyznaczonej zbiórki, a ponadto były zwożone również przez
mieszkańców okolicznych wsi. Taka zbiórka musiałaby być pod nadzorem
(monitoringiem). Ponadto jest to obowiązek każdego mieszkańca, Miasto nie planowało
zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Radni proponowali tu różne rozwiązania m.in. zbiórkę pod nadzorem Straży Miejskiej,
albo zbiórkę etapami z podziałem na ulice. Ostateczne rozwiązanie ma zostać
wypracowane na pos.Komisji Ochrony Środowiska.
► usuwanie skutków powodzi na Słomce – to kwestia czasu. W tej sprawie były
przeprowadzone rozmowy z Firmą Janda.
► remont ul.Spadochroniarzy – remont rozpocznie się na przełomie sierpnia/września b.r.
► zalewanie ul.Krakowskiej, zamulone przepusty – będziemy interweniować.

Ad.5. Wolne wnioski
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny p.R.Rataj – podczas poboru żwiru została zniszczona droga za Biblioteką.
Z-ca Burmistrza – będzie remont tej drogi, jest to uzgodnione.
Radny p.K.Stożek – wnioskuję, żeby zbiórkę odpadów wielkogabarytowych zorganizować
wspólnie ( w tym samym terminie) z Gminami Mszana Dolna i Niedźwiedź.
p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta – poinformował o :
1) wykonaniu sztandaru miasta Mszana Dolna;
2) możliwości zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki „Górna Raba”
w związku z upływem jej kadencji. Burmistrz Miasta przedstawił też wymogi jakie powinien
spełniać kandydat do Rady Nadzorczej.
Przewodniczący Rady Miasta – p.E.Sieja – przedstawił informacje nt.
1) uczestnictwa miasta w projekcie dotyczącym kolektorów słonecznych. Projekt został
zakwalifikowany do realizacji i Radę czeka podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.
Uchwała jest warunkiem, aby projekt wszedł w życie i był realizowany.
2) wniosku w sprawie nadania nazwy ulicy Władysława Szczypki „Lecha”. Przewodniczący
Rady podziękował za współpracę po czym poinformował, że temat ten został zakończony
wobec uzyskania informacji o braku zgody (podzielone zdania) Rodziny bohatera.
3) nadania nazwy drodze wewn. „Al.Pamięci Ofiar Holocaustu”. Przewodniczący Rady
poinformował, że w tej sprawie odbyło się spotkanie z udziałem p.Burmistrza Miasta, po
czym przedstawił ustalenia z przedmiotowego spotkania, a mianowicie: cyt:„sprawa
została do realizacji pod warunkiem: 1) dokonania zmiany nazwy, która zawiera wyrażenie
obce „holocaust”; 2) wytypowania innego bardziej odpowiedniego miejsca do nadania
nazwy oraz po trzecie p.Burmistrz pozostał na stanowisku bezwzględnego kontaktu w tej
sprawie z Gminą Żydowską. Temat będzie kontynuowany”.

Ad.6. Zamknięcie LVI okolicznościowej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady LVI
okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Protokół sporządził:
Helena Łabuz
…..........................

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

