Protokół Nr LX/10
z LX uroczystej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
3 października 2010r. w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył Eugeniusz SIEJA – Przewodniczący Rady Miasta
Mszana Dolna.
Protokołowała Helena Łabuz – insp. w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 10.00 do godz. 10.50
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni Radni: p.R.Radomski, p.K.Stożek.
-

oraz zaproszeni Goście:
J.E.Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Metropolita Krakowski;
p.Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP
p.Stanisław Kogut – Senator Rzeczpospolitej Polskiej
p.Leszek Zegzda – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
p.Barbara Dziwisz – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego
p.Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
p.Jacenty Musiał – Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego
p.Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego
Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego
p.Dariusz Guzicki – Komendant Placówki Straży Granicznej w Sromowcach Wyżnych
Wójtowie, Burmistrzowie oraz pozostali przedstawiciele samorządów
Honorowi Obywatele Miasta Mszana Dolna: Ks.Kanonik Zdzisław Balon , P.Jan Winter
oraz
duchowni, mieszkańcy Miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych
i instytucji.

Liczba radnych obecnych na sesji – 12 radnych.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 14 Radnych
`P r z e b i e g

obrad

Otwarcia uroczystej sesji Rady Miasta Mszana Dolna dokonał p.Eugeniusz Sieja - Przewodniczący
Rady.
W imieniu Samorządu Miasta powitał przybyłych na uroczystość:
Jego Eminencję księdza Kardynała Stanisława Dziwisza – Metropolitę Krakowskiego oraz
zaproszonych Gości w kolejności wg precedensji.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił cel zwołania sesji, którym jest przyjęcie przez
Radę Miasta Mszana Dolna Dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
o uznaniu Św. Michała Archanioła za Patrona miasta Mszana Dolna.
W dalszej części uroczystej sesji, Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu inicjatora
i wnioskodawcę projektu Pana T.Filipiaka – Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta – „Ks.Krdynale, Panie Senatorze, Panowie Posłowie, czcigodni Kapłani, Panie
i Panowie … - bez mała dwa lata trwały nasze starania i przygotowania do tego dnia. Panu Bogu
i wielu ludziom dziś chcemy z całego serca podziękować. Naszym proboszczom: ks.Jerzemu i
ks.Stanisławowi za wsparcie i dobre rady, Paniom i Panom Radnym za zaangażowanie i wielką
życzliwość dla tej sprawy. Słowa szczególnej podzięki kieruję do Księdza Kardynała za
przychylność i błogosławieństwo dla naszego zamysłu, by prosić Stolicę Apostolską o zgodę na
ogłoszenie i uznanie Św. Michała Archanioła Patronem Mszany Dolnej.
Wśród tych, którym dziękuję, nie może zabraknąć jeszcze dwóch osób - Ks.Z.Balona i Burmistrza
Chrzanowa p.R.Kosowskiego – kiedy dzieliłem się z Nimi naszymi zamierzeniami, niemal
jednocześnie zawołali: nie zastanawiajcie się, do dzieła…
Dziękuję Im za tą zachętę z listopada 2008 roku.”
Burmistrz nadmienił również o drugim szczególnym wymiarze tego dnia – którym jest
poświęcenie sztandaru Miasta, a co nastąpi podczas Mszy Św. Fundatorami sztandaru są
samorządowcy.
Burmistrz Miasta kontynuując: „na drzewcu sztandaru jest napis: „Naszemu Miastu w darze” otaczajmy go należnym szacunkiem.
Uczestniczymy w wielkim i historycznym wydarzeniu w dziejach Mszany Dolnej.
Wszystkim obecnym składam podziękowanie i wyrażam wielką radość z obecności wszystkich
Państwa na naszym wielkim święcie”.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Wiceprzewodniczącego Rady
o odczytanie treści Dekretu w tłumaczeniu na język polski.
Oryginał dekretu jest sporządzony w języku łacińskim.
W tej części posiedzenia – tak wzniosłej i uroczystej, wszyscy obecni na Sali przyjęli pozycję
stojącą.
Po odczytaniu Dekretu Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych Miasta Mszana Dolna
o jego przyjęcie przez aklamację.
Rada Miasta Mszana Dolna, jednomyślnie przez aklamację przyjęła Dekret Kongregacji Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 21 listopada 2009r. o uznaniu Św.Michała Archanioła
za Patrona Miasta Mszana Dolna.
Dekret stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
W dalszej części uroczystości, Przewodniczący Rady zaprezentował zebranym w sali gościom,
oprawiony w ramkę oryginał dokumentu watykańskiego, po czym umieścił go na poczesnym
miejscu, wśród portretów Honorowych Obywateli Miasta Mszana Dolna.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu J.E.Ks.Kardynała Stanisława Dziwisza
– Metropolitę Krakowskiego i Honorowego Obywatela Miasta Mszana Dolna.
Ks.Kardynał S.Dziwisz – jako Honorowy Obywatel Miasta Mszana Dolna cieszę się z tej
uroczystości, z wyboru Michała Archanioła za Patrona Miasta, Świętego który będzie wszystkich
mieszkańców jednoczył. Niech Święty Michał opiekuje się Mszaną Dolną.
Na koniec Ks.Kardynał pogratulował Panu Burmistrzowi pomysłu.
W dalszej części, Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu p.Leszka Zegzdę –
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, a kolejno posła na Sejm RP – p.W.Janczyka.
p.L.Zegzda – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
oraz poseł na Sejm RP – p.W.Janczyk, w swoim wystąpieniu nawiązali do kwestii wyboru Św.
Michała za Patrona miasta Mszana Dolna – jak podkreślili szczególnie skutecznego opiekuna.

Wyrazili przekonanie, że potężne skrzydła Archanioła, Jego miecz i waga dadzą nowe poczucie
bezpieczeństwa i złączą wszystkich mieszkańców i tych, którym leży na sercu dobro tego miasta
do większego wysiłku i działania na korzyść wszystkich jego obywateli i jego dalszego
wspaniałego rozwoju.
Wyrażając radość z dzisiejszej uroczystości złożyli życzenia sukcesów i powodzenia.
Harmonogram przebiegu uroczystej sesji Rady Miasta Mszana Dolna stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Na zakończenie Przewodniczący obrad poprosił ks.Kardynała o wpis do księgi pamiątkowej,
zaprosił wszystkich do uczestnictwa we Mszy Św., po czym zamknął posiedzenie LX-ej uroczystej
sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:
Helena Łabuz
…..........................

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

