Protokół Nr LVII/10
z LVII okolicznościowej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
30 sierpnia 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. 13.00 do godz. 16.30
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, R.Rataj.
Liczba radnych obecnych na sesji – 12 Radnych.
Skład Rady Miasta: liczba wszystkich radnych – 14 Radnych.
Przebieg

obrad

Ad. 1. Otwarcie LVII okolicznościowej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p.Eugeniusz Sieja otworzył LVII sesję Rady Miasta.
Poinformował, że sesja ta została zwołana na pisemny wniosek Burmistrza Miasta z dnia
24.08.2010r. Wniosek zawierał proponowany porządek obrad wraz z załączonymi projektami
uchwał. Wniosek Burmistrza o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad ustalony na podstawie wniosku
Burmistrza zgodnie z zawiadomieniem, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu z sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził obecność 12 Radnych, co
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał przez Radę Miasta.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady Miasta informuje,
że pismem z dnia 27.08.2010r. Pan Burmistrz zwraca się o wprowadzenie do porządku obrad
sesji dwóch kolejnych projektów uchwał, tj.:
1) projektu uchwały 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”
2) projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „Atrakcyjna
zerówka”.
Wniosek ten został odczytany przez Przewodniczącego obrad. Wniosek stanowi załącznik nr 4
do protokołu z sesji.
W dalszej kolejności głos zabrał Burmistrz Miasta, który zwrócił się z wnioskiem
o wykreślenie z porządku obrad pkt-u 6 tj. „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany regulaminu
wynagradzania nauczycieli”, uzasadniając wniosek tym, że projekt uchwały nie został
skonsultowany i uzgodniony ze związkami zawodowymi (jest przerwa wakacyjna),
a pominięcie tego wymogu może budzić zastrzeżenia.

Przewodniczący Rady – czy są inne propozycje do porządku obrad?
Radny p.J.Bierowiec – wnioskuje o skreślenie punktu dodatkowego tj. Projektu uchwały
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, bo
nie było to (WPI) tematem posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego.
Burmistrz Miasta – to tylko zmiany formalne. Nie wyrażam zgody na skreślenie tego punktu.
Radny p.S.Dziętło (Przewodn.Komisji Budżetowo-Gospodarczej) dodał, że temat ten jeśli
miałby być opiniowany przez Komisję to nie przez Komisję Rozwoju Przestrzennego tylko
Budżetową, a Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje.
Następnie Przewodniczący Rady złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad poprzez
dodanie takich pkt-ów jak:
- podjęcie rezolucji w sprawie poparcia Apelu Rady Powiatu Limanowskiego, bo temat ten
„czeka” od miesiąca. Apel dotyczy opodatkowania podatkiem VAT ze stawką 0%
wszystkich darowizn rzeczowych przekazywanych przez przedsiębiorców, jako pomoc dla
osób, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 roku.
- oraz pkt : „Komunikaty”, bowiem jest parę ważnych komunikatów do Radnych, które
chciałbym przekazać.
Burmistrz Miasta, jako Wnioskodawca zwołania sesji, wyraził zgodę na rozszerzenie porządku
obrad o pkt-y zgłoszone przez Przewodniczącego Rady.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał w całości porządek obrad
z uwzględnieniem wnioskowanych zmian, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 11 głosach „za” 0 – „przeciw” i 1 –
„wstrzymującym się” przyjęła porządek obrad.
Przewodniczący Rady – projekt porządku obrad został zatwierdzony.
Następnie głos zabrał p.M.Panek – radca prawny – wyjaśniając: jeżeli nie ma zmian do
porządku obrad, to nie ma potrzeby głosowania ustalonego porządku obrad. Jeżeli zaś
wnioskowane są zmiany do porządku obrad, to każda zmiana powinna być głosowana
oddzielnie. Zmiana zostaje wprowadzona jeżeli uzyskała bezwzględną większość ustawowego
składu rady.
Ad.2. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie interpelacji.
Interpelacje zgłosili:
Radny p.G.Wójcik – zwrócił się z zapytaniem o źródła finansowania kosztów ubezpieczenia
budynków szkół, przedszkoli, itd. Czy to odbywa się w ramach budżetów poszczególnych
szkół, (instytucji) czy z budżetu miasta?
Radny p.J.Szynalik – zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z przebudową ulicy Tolińskiego
będą wymieniane krawężniki oraz płytki chodnikowe na kostkę?
Radny p.J.Szynalik zasygnalizował też potrzebę wymiany „chwiejącej się” płytki w chodniku
na ul.Fabrycznej.

Radny p.A.Malec – czy coś się dzieje w temacie kanalizacji na ul.Piłsudskiego od strony
pot.Słomka?
Radny p.J.Bierowiec – zwrócił się z zapytaniem czy przed planowanym remontem jest
przewidziane przeprowadzenie kanalizacji burzowej (chodzi o ul. Spadochroniarzy). Czy może
w ramach remontu ulicy jest to zaplanowane, a ludzie o tym nie wiedzą?
Radny p.K.Stożek – zwrócił się o informację o zajętym przez Burmistrza stanowisku co do
zbiórki odpadów wielkogabarytowych, po posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i podanej
przez nią propozycji przeprowadzenia zbiórki.
Przewodniczący Rady – p.E.Sieja – zwrócił się z prośbą o dokończenie ułożenia płyt
chodnikowych na łuku ul.Spadochroniarzy na wysokości Państwa Kroczków. Jest tam
niebezpieczny zakręt i nie ma tam chodnika ani pobocza.
Kolejny zgłoszony wniosek dotyczył oznakowania nazwy nowej ulicy Jana Stachury „Adama”.
Radna p.A.Franczak – koło Pana Piekarskiego (ul.Spadochroniarzy) też można byłoby
zniwelować zakręt i utwardzić podłoże.
Radny p.K.Stożek – zwrócił się o postawienie na ul.Spadochroniarzy
wyboje”.

znaku „uwaga na

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2010 po
stronie dochodów i wydatków.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o wyjaśnienie projektu uchwały.
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 2.533.723,09zł.
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 200tys.zł. w związku z pomocą finansową
otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Limanowej na remont ul.Marka;
- w dziale 700 zwiększa się dochody o 2.333.723,09 zł. jest to wkład MRPO do rewitalizacji
miasta zgodnie z podpisaną umową.
W związku z powyższymi zmianami odpowiednio dokonuje się zmiany w planie wydatków
miasta – zał. nr 2 do projektu uchwały (zał. nr 2.1 – to odpowiednio zmiany w planie
wydatków bieżących a zał. nr 2.2 – zmiany w planie wydatków majątkowych) oraz zmiany
prognozy długu publicznego miasta – zał. nr 4 do uchwały.
Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak – batalia ze Starostwem o dofinansowanie miejskiej ulicy –
ul.Marka jest dosyć długa. Mój wniosek był o dofinansowanie zadania w wys.50%, ale
200tys.zł. przyznane przez Zarząd i Radę Powiatu Limanowskiego też stanowi duże
dofinansowanie.

Burmistrz Miasta podkreślił starania podejmowane w tej sprawie przez p.F.Dziedzinę –
Wicestarostę Powiatu oraz p.W.Jamróz.- Radną Powiatu.
Burmistrz Miasta, kontynuując w dalszej części przedstawił etap prac przygotowawczych
poprzedzających etap przystąpienia do realizacji programu rewitalizacji miasta.
W tej części posiedzenia Burmistrz Miasta odniósł się również do sprawy pogłosek
o zadłużeniu Miasta. Podkreślił, że wskaźnik zadłużenia Miasta wynosi 29% na możliwych
60%, a „krążące” informacje są nieprawdziwe.
W dalszej części posiedzenia Skarbnik Miasta – p.B.Ziemianin – na zapytanie Radnego
p.J.Bierowca przedstawiła wielkość środków przeznaczonych na rewitalizację miasta
w poszczególnych latach, tj. rok 2010 – 2.333.723zł. z MRPO; 1.010.168 – wkład własny;
2011r. – 4,66 mln zł. – środki pozyskane (MRPO); ok.2 mln – środki własne
2012r. – 5,09 mln zł. – środki z MRPO; 2,18 mln.zł. – wkład własny.
Radny p.J.Bierowiec – musimy jeszcze znaleźć 600tys.zł. na remont ul.Marka, żeby ogłosić
przetarg.
Skarbnik Miasta – p.B.Ziemianin - mamy to w planie w rozdziale 60016, gdzie plan jest
niewykorzystany; mamy tam ponad 900tys.zł.
Radna p.A.Orzeł – jeżeli część środków na rewitalizację ma być wykorzystana do końca tego
roku, to co w pierwszej kolejności będzie robione?
Burmistrz Miasta – najpierw musi być przetarg na całość. Nie będziemy narzucać, ale
skoncentrujemy się na ul.Orkana – bo tam są najprostsze roboty.
Po wyborze wykonawcy zostanie ustalony harmonogram prac.
Radny p.J.Szynalik – czy te 1,5 mln zł. na halę sportową wpłynie w tym roku?
Burmistrz Miasta – nie 1,5mln, ale 1,1mln zł. Był skierowany wniosek w tej sprawie
i otrzymaliśmy projekt porozumienia żeby te środki wydatkować w tym a nie w przyszłym
roku.
Radny p.J.Bierowiec – zg z tabelą – prognoza spłaty długu (zał. nr 4 do projektu uchwały)
wydatki (majątkowe) inwestycyjne kończą się w 2012r., a dalej nie ma (są puste rubryki).
Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że jest to zgodne z WPI (Wieloletnim Planem Inwestycyjnym).
Na 2013 rok nie ma określonych wydatków majątkowych.
Wobec braku innych 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
LVII/364/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów
i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości stanowiących
własność Miasta Mszana Dolna (działek ewid. nr 6363/1, 6363/4 i 6363/2 przy ul.Słomka).
Przewodniczący obrad – p.E.Sieja – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie
z którym z wnioskami o sprzedaż części działki 6363 wystąpili Pan S.Skawiński, Pani
C.Pękała, Państwo A.i B.Surówkowie. Działka ewidencyjna 6363 o powierzchni 0,0686 ha
stanowi własność Miasta Mszana Dolna.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna działka nr
6363 leży częściowo w terenach o symbolu MN/U tj. terenach zabudowy mieszkaniowej
z usługami i częściowo w terenach o symbolu KDG - terenach dróg publicznych.
Kształt, konfiguracja jak również usytuowanie na środku działki słupa energetycznego
z transformatorem wyklucza samodzielne jej zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego.
Wnioskodawcy sporządzili podział geodezyjny działki 6363 na 4 części tj:
6363/1,6363,2,6363/3,6363/4 oraz projekt przełożenia zjazdu z drogi krajowej w celu
zabezpieczenia dojazdu do domu Państwa A.i B.Surówków.
Wykonano również przyłącza kanalizacyjne po przedmiotowej działce.
Działki ewid. nr 6363/1 i 6363/4 są proponowane do zbycia w drodze bezprzetargowej,
natomiast działka 6363/2 – w drodze przetargu, bo nie przylega do nieruchomości
zainteresowanego wnioskodawcy.
Działka 6363/3 pozostaje we własności Miasta i stanowić będzie drogę dojazdową do działek
położonych wyżej.
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu
w dn.19.08.2010r. pozytywnie zaopiniowała sprzedaż działki wg wyżej opisanej propozycji.
Radny p.J.Bierowiec – omówił krótko sprawę, po czym dodał, że skanalizowanie tego terenu
stworzyło możliwość dalszego poprowadzenia sieci kanalizacyjnej. Zaapelował również
o jednomyślność w podjęciu uchwały.
Przewodniczący Rady – z działki 6-cioarowej dla Miasta pozostało ok.2ar.
W dalszej kolejności, wobec braku zgłoszeń do dyskusji i pytań, Przewodniczący obrad
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta Mszana Dolna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę nr
LVII/365/2010 w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dla Miasta
Mszana Dolna liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza
miejscem sprzedaży.
Przewodniczący Rady odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie z którym, zmiana
uchwały polega na zwiększeniu limitu z 15 prawie maksymalnie wykorzystanych do 20
punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(podmioty gastronomiczne).
Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.

Rada Miasta Mszana Dolna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę nr
LVII/366/2010 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dla Miasta Mszana Dolna
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Atrakcyjna
zerówka”.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta. Dotyczy on przystąpienia do realizacji projektu
pt. „Atrakcyjna zerówka”. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach programu operacyjnego: Kapitał Ludzki. Na realizację
przedmiotowego projektu w Szkole Podstawowej nr 1 Miasto otrzymało kwotę ponad 43tys.zł.
na kwotę wnioskowaną w wysokości 50tys.zł.
Projekt zakłada prowadzenie zajęć z plastyki rytmiki i nauki pływania w trzech oddziałach klas
„0” w Szkole Podstawowej Nr 1 przez okres 6 m-cy od października do końca marca 2011r.
z możliwością zakupu sprzętu i materiałów dydaktycznych.
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
LVII/367/2010 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Atrakcyjna zerówka”.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z posiedzenia Rady.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie 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.
Projekt uchwały omówiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta.
Zmiana uchwały polega na zaokrągleniu do pełnych złotych kwot środków własnych
w poszczególnych latach, oprócz roku bieżącego (2010r.).
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta Mszana Dolna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę nr
LVII/368/2010 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 9 do protokołu z sesji.
Ad.8. Podjęcie rezolucji w sprawie poparcia Apelu Rady Powiatu Limanowskiego.
Przewodniczący obrad odczytał pismo Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz treść
Apelu Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT ze stawką 0%
wszystkich darowizn rzeczowych przekazywanych przez przedsiębiorców, jako pomoc dla

osób, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010r. Starostwo Powiatowe zwróciło się z prośbą
o poparcie tego apelu.
Radni p.W.Wacławik, p.K.Stożek – cel jest szczytny i powinien być zrealizowany.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący obrad odczytał projekt rezolucji
w sprawie poparcia Apelu Rady Powiatu Limanowskiego i poddał ją pod głosowanie.
Rada Miasta Mszana Dolna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Rezolucję nr 5/10
w sprawie poparcia Apelu Rady Powiatu Limanowskiego.
Rezolucja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.T.Filipiak:
► ubezpieczenie budynków – należy to do miasta, a instytucje, które amortyzują budynki np.
szkoły – to dokonują ubezpieczania w ramach swojego budżetu.
► zakres robót na ul.Tolińskiego obejmuje: budowę kanalizacji burzowej, budowę
krawężników i chodników po obu stronach, regulację studzienek oraz dwuwarstwową
nawierzchnię asfaltową. Burmistrz Miasta poinformował, że zostanie również poszerzony
wjazd z ulicy Tolińskiego na ul.Sienkiewicza (zostanie wykonana korekta łuku).
► kanalizacja na ul.Piłsudskiego – po rozmowie z dyr. P.Szafrańskim i p.Rapacz z Lubnia
temat jest otwarty. Musi być bardzo dokładny podkład geodezyjny.
► ul.Spadochroniarzy - zakres robót jest taki sam jak przy realizacji innych dróg
popowodziowych; to odtworzenie zniszczonej infrastruktury. Nie było tam burzówki, nie
było chodnika – więc nie możemy tego robić z tych środków. W zakresie robót nie jest
przewidziane nic ponadto co było zniszczone, czyli jest to odtworzenie nawierzchni
i wykonanie poboczy twardych bez zmiany przebiegu trasy drogi.
Radny p.J.Bierowiec – czy na odcinku od stadionu do młyna nie byłoby dobrze włożyć 2-3 rur,
żeby zrobić przepust. Potem żeby to zrobić to koszty będą o wiele większe.
Burmistrz Miasta – nie możemy tego robić ze środków powodziowych. Ponadto nie rozwiązuje
to problemu, bo i tak trzeba gdzieś to odprowadzić. Jest problem prawnych własności.
► zbiórka odpadów wielkogabarytowych – nie konsultowałem tego z P.Skarbnik.
Zapoznałem się z protokołem i wnioskiem Komisji – odpowiedź będzie na sesji.
► brakujący chodnik w stronę ul.Spadochroniarzy (płytki są od p.Cichorza, z nich został
zrobiony chodnik na ul.Leśnej. Nie obiecuję, że to będzie na 100% - nie wiem jak ludzie
będą się na to zapatrywać.
► tablice oznakowanie nazw ulic – podjęcie uchwały nie skutkuje zakupem tabliczki
kolejnego dnia.
► przebieg trasy ulicy Spadochroniarzy – odbudowa będzie po „starym śladzie” bez
niwelowania zakrętów.
W dalszej kolejności Burmistrz Miasta przedstawił informację o pracy w ostatnim okresie, tj:
 remont ul.Tolińskiego – jest realizowany;
 zrobiony został chodnik na ul.Leśnej na odcinku 160m. do posesji sióstr zakonnych.








w tym tygodniu rozpocznie się odbudowa ul.Spadochroniarzy (przy zastosowaniu
nowej technologii).
jest pozytywna wstępna (formalna) ocena co do budynku Sokoła.
odbył się festiwal Karpaty Offer,
zakończono udział w projekcie „Odkrywamy Beskid Wyspowy”,
zamówiona jest gablota na sztandar.

z części oświatowej subwencji ogólnej otrzymaliśmy 20.000 zł. na remonty bieżące
w Zespole Szkół Miejskich nr 2 oraz 9,9tys.zł. na likwidację barier w odniesieniu do
uczniów niepełnosprawnych –ZSM nr 1.
 Odbyło się spotkanie z Wojewodą w sprawie drogi dojazdowej do os.Bołdony –
ul.Zakopiańska. Opady deszczu poczyniły tam ogromne straty – osunął się teren na
znacznej długości. Budowa muru oporowego i ratowanie drogi jest dużo droższe od
alternatywy poprowadzenia drogi inną trasą (za zakrętem przez tory kolejowe).


W dalszej części Burmistrz Miasta przedstawił sprawy konfliktowe. Jedna dotyczy
przystanków bus w rejonie ul.Piłsudskiego, druga korytek ściekowych na ul.Słonecznej.
Przy budowie drogi na ul.Słonecznej odkryto przysypane grubą warstwą ziemi korytka
ściekowe, które były założone po powodzi w 1998r. na całej długości drogi prowadzącej do
lasu. Korytka niczemu i nikomu nie służyły, nie spełniały swej funkcji bo były przysypane
gruba warstwą ziemi, na której rosły sosny. Natomiast mieszkańcy ul.Stawowej zwrócili się
z prośbą o przydział korytek. Wobec tej potrzeby korytka z ul.Słonecznej zostały odkopane,
wyczyszczone i przewiezione na ul.Stawową. Gdyby mieszkańcy dbali o korytka – to nie
ruszałbym tego – oświadczył Burmistrz Miasta; a korytka na ul.Stawowej służą mieszkańcom.
W dalszej części Burmistrz Miasta przedstawił kolejną sprawę konfliktową, a dot.
lokalizacji przystanków w rejonie ulicy Piłsudskiego. Batalia o przystanki jest dość długa
i trwa od 12 lat.
Kontynuując Burmistrz przedstawił sprawę ustalania lokalizacji przystanków. Była to decyzja
specjalnie powołanej do tego Komisji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Krakowie. GDDKiA zrobiła odstępstwo od zasady by przystanki zlokalizowane były
w zatoce autobusowej i na rok czasu uzyskaliśmy zgodę na lokalizację przystanków bez zatoki
(dotyczy to ul.Słomka). Grupa przedsiębiorców i mieszkańców ul.Piłsudskiego sprzeciwiają
się takiej lokalizacji przystanków bus.
Nie od zgód właścicieli posesji zależało, gdzie będzie przystanek.
Burmistrz Miasta zwrócił się do Rady o wypowiedź w tej sprawie.
Radny p.J.Bierowiec – zwrócił uwagę, że na ul.Słomka przystanki zostały ustalone na
zakrętach, czyli jak Mu się wydaje w nieodpowiednich miejscach.
Dla bezpieczeństwa kierowców dobrze byłoby umieścić z tyłu busa emblemat z napisem BUS,
wyostrza to uwagę kierowcy jadącego za busem.
Na koniec Burmistrz Miasta poinformował, że na ul.Orkana aż do Łysoka też będzie zmiana
organizacji ruchu i będą dwie pary przystanków.

Ad.10. Komunikaty.
Przewodniczący Rady Miasta zakomunikował:
- że wpłynęło pismo przewoźników, które kierowane jest do Komendy Powiatowej Policji w
sprawie pomocy i umożliwienia zatrzymywania się busów w miejscach do tego
wyznaczonych, czyli na przystankach.

- o obowiązku złożenia przez radnych oświadczenia majątkowego na 2 m-ce przed upływem
kadencji.
Przewodniczący Rady poinformował również o uczestnictwie w uroczystościach
patriotycznych (partyzanckich) w dniu 15 .08. – na Glisnem oraz w Szczawie – odpust
partyzancki.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na odsłoniętą rurę za mostem na rz.Mszance.
Burmistrz Miasta – po ostatniej powodzi wypłukało rurę. Jest ona pusta. Zgłosiłem to
p.Szafrańskiemu. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał zgodę na wyciągnięcie rury.
Radny p.K.Stożek – zwrócił się o zmianę organizacji ruchu na ul.Tolińskiego w ten sposób by
była ona drogą dwukierunkową proponując: „wystarczy od ul.Kolbego zdjąć zakaz skrętu
w prawo”.
Radny p.G.Wójcik – przy zamawianiu tabliczek z nazwami ulic uwzględnić i zamówić także
z nazwami ul.Fizaka i ul.Cmentarnej.
Radny p.K.Stożek – kiedyś wnioskowałem o zrobienie objazdu k/Ośrodka Zdrowia na święto
1 listopada.
Ad.8. Zamknięcie obrad LVII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady LVII
okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Protokół sporządził:
Helena Łabuz
…..........................

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

