Protokół Nr LXI/10
z LXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
25 października 2010r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.
Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył p.Eugeniusz Sieja – Przewodniczący Rady Miasta
Mszana Dolna.
Protokołowała Helena Łabuz – insp. w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.00 do godz.16.50
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: p.R.Radomski
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 14 Radnych.
Liczba radnych obecnych na sesji – 13 Radnych.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie LXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Eugeniusz Sieja otworzył LXI zwyczajną sesję Rady Miasta,
przywitał Radnych oraz zaproszonych Gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 13 Radnych, co wobec
ustawowego składu Rady Miasta, stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał
przez Radę Miasta.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad
sesji (jak w zał. nr 3 do protokołu), po czym poinformował, że 25.10.2010r. wpłynął wniosek
Burmistrza Miasta o wprowadzenie do LXI sesji RM następujących punktów:
1) projektu uchwały w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
2) projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/279/2009 Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Mszana Dolna na lata 2008-2011 dla inwestycji „Budowa hali
sportowej w Mieście Mszana Dolna”.
Wniosek Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się o streszczenie wnioskowanych do wprowadzenia
projektów uchwał.
Skarbnik Miasta – p.B.Ziemianin – co do projektu uchwały w sprawie zmiany WPI – hala
sportowa: wyjaśniła, że do odbioru hali sportowej niezbędna jest m.in.aktualizacja projektu,
uzyskanie certyfikatu energetycznego i zapłata za przyłącz gazu. To są koszty ok.20tys.zł.
W związku z tym jest zmiana WPI i odpowiednia zmiana w budżecie.
P.S.Dziętło – Przewodn.Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta – jest potrzeba i trzeba
to zapłacić.

Co do drugiego projektu uchwały w sprawie zmiany GPPiRPA wyjaśnień udzieliła p.Z.ŁabuzSekretarz Miasta. Zmiana GPPiRPA dotyczy rozdysponowania dodatkowej kwoty 39.800zł
uzyskanej z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Po krótkim omówieniu projektów uchwał, Przewodniczący Rady zaproponował by projekty te
umieścić odpowiednio w pkt 7 i 8 porządku obrad, po czym zwrócił się z zapytaniem o uwagi co
do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag i propozycji.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał w całości porządek obrad
(z uwzględnieniem wnioskowanych do wprowadzenia punktów) i poddał pod głosowanie jego
przyjęcie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad LXI sesji Rady
Miasta Mszana Dolna, który obejmował:
1. Otwarcie LXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołów nr LVII/10, LVIII/10, LIX/10 i LX/10 z posiedzeń Rady Miasta
Mszana Dolna.
3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i
wydatków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/279/2009 Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Mszana Dolna na lata 2008-2011 dla inwestycji „Budowa hali
sportowej w Mieście Mszana Dolna”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Mszana
Dolna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi lub innymi organizacjami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego –
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
13. Informacja o realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
14. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
16. Komunikaty i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad LXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.2. Przyjęcie protokołów nr LVII/10, LVIII/10 LIX/10 i LX/10 z posiedzeń Rady Miasta
Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły nr LVII/10, LVIII/10, LIX/10 i LX/10
z posiedzeń Rady Miasta zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta.

Zostały one również przesłane e-mailem do Radnych.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do treści protokołów.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów
w kolejności odpowiednio od nr LVII/10 do nr LX/10.
Głosowanie nad przyjęciem:
1) Protokołu nr LVII/10 z dnia 30.08.2010r.: „za”- 13, „przeciw”-0, „wstrzym.się” -0
2) Protokołu nr LVIII/10 z dnia 13.09.2010r.: „za”- 13, „przeciw”-0, „wstrzym.się” -0
3) Protokołu nr LIX/10 z dnia 24.09.2010r.: „za”- 12, „przeciw”-0, „wstrzym.się” -1
4) Protokołu nr LX/10 z dnia 03.10.2010r.: „za”- 13, „przeciw”-0, „wstrzym.się” -0

Ad.3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak - przedstawił informację o pracy w okresie od
ostatniej zwyczajnej sesji Rady. Najważniejsze sprawy to:
► budowa hali sportowej – zakończono prace montażowe bramek i koszy na boisku.
Zakończono również prace na nawierzchni boiska. W najbliższych dniach odbędzie się odbiór tej
części robót. Boisko zostanie odgrodzone i będzie można na nim prowadzić zajęcia z w-f.
Natomiast wewnątrz hali są wykonane wylewki na górnych częściach, trwa flizowanie łazienek i
sanitariatów. Jest zamontowane oświetlenie jak również zakończone są prace malarskie. Przy tej
okazji Burmistrz Miasta nadmienił, że planowany na dzień 18.XI odbiór i otwarcie hali
sportowej nie odbędzie się, bo roboty trzeba ukończyć.
► zakończono remont ul.Tolińskiego – wymalowane są dwa przejścia dla pieszych. Istnieje
konieczność wymalowania dwóch dodatkowych przejść. Ze względu na gęstą zabudowę nie ma
tych przejść gdzie posadzić. Burmistrz Miasta podał dokładną lokalizację przejść dla pieszych.
Jedno z nich zamontowano centralnie od ulicy H.Modrzejewskiej – tu zostaną zamontowane
bariery, bo ulica ta ma wjazd z drugiej strony, a jest to jedyne miejsce, które pozwala na
wymalowanie pasów. Dokonano również zmiany organizacji ruchu na ulicy Tolińskiego. Roboty
zostały zakończone przed terminem.
► zakończono I etap remontu ulicy Spadochroniarzy
► rozpoczął się remont ul.inż.J.Marka – koszt remontu to prawie 900tys.zł. w tym
dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Limanowej wynosi 200tys.zł. Zakres robót obejmuje
wymianę krawężników, chodnik z kostki z obu stron jezdni, „wnękę” na miejsca parkingowe,
regulację studzienek, przebudowę kanalizacji.
► wykonano przyłącz wody do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w wyniku sporu ze Sp-nią
Meblomet, która zagroziła odcięciem do końca roku wody dla Przedszkola Nr 2. W ciągu kilku
dni dokonano podłączenia Przedszkola do miejskiej sieci wodociągowej biegnącej przez park
miejski. Burmistrz nadmienił, że dobrze by było, żeby pan Prezes Meblometu nie zdecydował się
na definitywne odcięcie wody tej „prowadzącej” od Meblometu, po to żeby na wszelki wypadek
mieć alternatywne zasilanie. Negocjacje w tej sprawie ma prowadzić Dyrektor Przedszkola.
► wykonano przepust na ul.F.Rakoczego.
► zostały posadowione 2 pary nowych przystanków na ul.Orkana (droga powiatowa): 1) przy
dawnym DHL-u, druga para przystanków – Pod Łysokiem. Zadanie wykonano wspólnie z
Powiatem, który opracował projekt, a Miasto zakupiło i dokonało montażu znaków.
► zamknięto drogę na os.Bołdony (ul.Zakopiańska) ze względu na czynne osuwisko.

► Zamontowano lustro drogowe na ul.Zakopiańskiej przy drodze krajowej (wyjazd z drogi
wewnętrznej bocznej).
► ZGK dokonał jesiennych porządków i naprawy ulic. M.in posprzątany został parking i teren
przy cmentarzu. Przy tej okazji Burmistrz nadmienił, że ZGK zakupił dmuchawę spalinową do
liści.
► po konsultacjach rozstrzygnięto ostatecznie przetarg na rewitalizację miasta. Wygrała firma
Janda (9.926.022,17zł). W przetargu startowało 9 firm.
► rozstrzygnięto przetarg na remont ul.Spadochroniarzy – II etap. Wygrała Firma Limdróg
(391.385,76zł.). Zakres robót: frezowanie, ułożenie podbudowy, uwalcowanie, asfalt.
► złożono wniosek do NPPDL „schetynówki” na odbudowę ul.Starowiejskiej (30.09.2010r.)
► 3.10. – uroczystość ustanowienia Św.Michała Patronem Miasta
► 17.09. – spotkanie z przedstawicielami Sp-ni Meblomet ws.przyłącza wody
► 18.09. – Powiatowe Zawody Pożarnicze na stadionie
► 20.09. – Wawel – Sza Św. dziękczynna za kanonizację bpa Zygmunta Szczęsnego
Felińskiego
► akty notarialne (działki os.Pańskie, ul.Leśna)
► 11.10. – posiedzenie ZGDGRiK Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
► 11.10. – spotkanie z mieszkańcami os.Bołdony (ws nowej drogi i czynnego osuwiska.)
► 13-14.10. – Dzień Edukacji Narodowej w szkołach.
► Targi pracy dla absolwentów w ZS nr 1 z udziałem Wicewojewody p.S.Sorysa i
U.Nowogórskiej.
Ad.4. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie interpelacji.
Interpelacje zgłosili:
Radny p.J.Szynalik – czy zostanie zamknięty handel bydłem na targowicy? Jakie są wymogi
unijne, żeby ten handel mógł się tam odbywać?
Radna p.A.Franczak – zwróciła się z prośbą o przedłużenie przepustu za Młynem na
ul.Spadochroniarzy.
Radny p.J.Bierowiec – zwrócił się o udzielenie informacji w sprawie zmian punktowych w
planie zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie „zamknięcia budżetu na koniec
kadencji”, bo planowaliśmy prawie 5 mln przychodów, a na dzień dzisiejszy jest gdzieś
k.połowy tego – jak na koniec kadencji zamkniemy tą sprawę?
Radny p.R.Rataj – zwrócił się z zapytaniem o zgłaszaną już potrzebę regulacji potoku i
wykonania drogi na os.Krystusy.
Radny zwrócił się również o zabezpieczenie kolektora kanalizacji na os.Jamrozy.
Dyrektor ZGK – w odniesieniu do sprawy zabezpieczenia kolektora poinformował, że było to
robione - studnia kolektora była zabezpieczana skałami. Jednakże przy większych opadach
deszczu skały są zabierane przez wodę.
Radny p.R.Rataj – kontynuując zwrócił się z pisemną interpelacją w sprawie nieprawidłowości
wykonania drogi 8905 do os.Mrózki. Nieprawidłowość dotyczy naruszenia prywatnej własności

p.Setlaka, który domaga się przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego. Radny zwrócił
się z prośbą o spotkanie z udziałem Burmistrza i podjęcie działań w tej sprawie.
Przewodniczący Rady – zwrócił się z następującymi zapytaniami:
1) czy jest odpowiedź na pismo kierowane przez Burmistrza do Wyznaniowej Gminy
Żydowskiej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie nadania przez Radę Miasta nazwy alejce
prowadzącej do mogiły pomordowanych Żydów – ( Pamięci Ofiar Holocaustu).
2) dlaczego uchwała Rady Miasta z 31 maja o nadaniu nazwy nowej ulicy kpt Jana Stachury
Adama” nie została sfinalizowana w formie oznakowania nazwy ulicy.
Przewodniczący Rady zasygnalizował problem zaśmieconych brzegów Mszanki, co uwydatniło
się po dokonaniu wycinki krzewów. Problem trzeba rozwiązać.
Radny p.K.Stożek – zgłosił potrzebę załatania dziur na ul.Stawowej.
Ad.5. Wystąpienia zaproszonych gości.
-----------Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie
dochodów i wydatków.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik
Miasta. Zgodnie z projektem uchwały dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w takich
działach jak:
 W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fiz.: zwiększa się dochody
o 39.800zł –kwota wynika z rozliczenia wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych.
 W dziale 801 – oświata i wychowanie: zwiększa się dochody o kwotę 134.242,00zł – w
tym 8.634zł – to dochody z tyt.najmu i dzierżawy (ZSMnr 1 i nr 2), 8.234,80zl – nagroda
Ministra Edukacji Narodowej dla Dyr.Przedszkola nr 2, 60.483,20zł. – dotacja celowa w
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (80% zg z umową;
łączna wartość umowy wynosiła 20tys.EUR)
56.890zł – zwrot przez Gminę Mszana Dolna w ramach porozumienia kosztów dotacji
dla niepublicznego przedszkola i partycypacja w kosztach Przedszkola nr 2,
 W dziale 854 o kwotę 8.433zł. – dotacja z UW na pomoc materialną dla uczniów,
 W dziale 900 o kwotę 4.889,94 – dotacja celowa na podstawie umowy partnerskiej z
Gminą Mszana Dolna.
 W dziale 921 – o kwotę 2tys.zł – na podst.porozumienia z Powiatem dot. dofinansowania
koncertu chóru.
Odpowiednio też dokonuje się zmian w planie wydatków (zał. nr 2 do uchwały), tj.:
 W dziale 400 – rozdziale 40002(dostarczanie wody)- zmniejsza się wydatki o kwotę
20tys.zł. żeby je przekazać na koszty związane z odbiorem hali sportowej czyli przenosi
się kwotę 20tys.zł. z rozdziału 40002 na rozdz.92601 (obiekty sportowe).
 W dziale 750, rozdz.75075 zmniejsza się o 2tys.zł. – dotacja Starostwa Powiatowego
(żeby nie było rozbieżności ujęto w innym rozdziale tj. 92105 i tam po zwiększeniach
jest 4tys.zł. w tym kwota 2tys.zł. stanowi wkład własny).
 W dziale 801, rozdz.80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się wydatki o kwotę
126.007,20zł. – są to wpływy z programu Comenius + dotacja do przedszkoli z Gminy

Mszana Dolna. W rozdz.80104(przedszkola) zwiększa się kwotę o 65.124,80zł. – dotacja
+ nagroda z MEN.
 W dziale 851, rozdz.85154 – zwiększa się wydatki o kwotę 39.800zł. – są to środki „z
alkoholi”.
 W dziale 854, rozdz.85415 – kwota 10.542zł. – dotacja z UW + 20% własnych środków
(2.109zł.) zgodnie z ustawą o f.p.
 W dziale 900 rozdz.90002 zwiększa się kwotę o 6.389,94zł. – jest to dotacja z Urzędu
Gminy dotycząca azbestu + własne środki w wys.1.500zł. które zmniejsza się i przenosi
się na programy europejskie.
Załącznik nr 2.1 – to uszczegółowienie w grupach wydatków tych samych kwot, zał. nr 3
dotyczy planu wydatków majątkowych. Kolejny załącznik dotyczy wydatków na zadania
realizowane na podstawie porozumień, zał. nr 4 – to limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne – tu zwiększa się kwotę o 20tys. na budowę hali sportowej i ostatni załącznik – to
prognoza długu publicznego miasta.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LXI/377/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie
dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
Projekt uchwały omówiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta zgodnie z uzasadnieniem do
projektu uchwały, zg z którym zwiększa się ogólną kwotę przeznaczoną na przeciwdziałanie
alkoholizmowi o 39.800zł. Kwotę tą rozdysponowuje się w następujący sposób:
1) dofinansowanie zadań ZSM nr 1 – kwota 4.300zł.
2) dofinansowanie zadań ZSM nr 2 – kwota 4.300zł.
3) dofinansowanie zadań Biblioteki Miejskiej – 6.000zł.
4) organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego (MOK) – 2.000zł.
5) KS Turbacz -sekcja taekwondo (jesienno zimowe zgrupowania sportowe) – 5.700zł.
6) KS Turbacz -sekcja piłkarska – 6.000zł.
7) działania Parafii Miłosierdzia Bożego – sekcja piłkarska ministrantów – 3.000zł.
8) cykl imprez rodzinnych w Miejskim Przedszkolu nr 1 – 8.500zl.
Wobec braku uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (12 głosów „za”, 0-„przeciw’ i
1-„wstrzymującym się”) podjęła Uchwałę Nr LXI/378/2010 w sprawie zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/279/2009 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Mszana Dolna na lata 2008-2011 dla inwestycji „Budowa hali
sportowej w Mieście Mszana Dolna”.
Wyjaśnienia co do tego projektu uchwały udzieliła Skarbnik Miasta na początku sesji.
Radny p.J.Szynalik – jaki będzie ostateczny termin oddania hali do użytku?
Z-ca Burmistrza Miasta – gdzieś o miesiąc się przedłuży.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LXI/379/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/279/2009 Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Mszana Dolna na lata 2008-2011 dla inwestycji „Budowa hali sportowej w Mieście Mszana
Dolna”.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta
Mszana Dolna.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych –
dodano art.234, który brzmi:”….” . I to jest dostosowanie zgodnie z tym artykułem zapisów
uchwały, ponieważ myśmy poprzednią uchwałę w sprawie procedury mieli, tylko w związku
z tym, że inne jest brzmienie tego art. trzeba było zmienić zapisy w uchwale.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LXI/380/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi lub innymi organizacjami.
p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta – wyjaśniając poinformowała, że uchwała jest wynikiem zmiany
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nałożyła na organy
stanowiące obowiązek konsultowania aktów prawa miejscowego, nie wszystkich, tylko w
dziedzinach dot.działalności statutowej organizacji pozarządowych.
Jest obowiązek, aby rada w drodze uchwały ustaliła sposobu prowadzenia tych konsultacji.
W dalszej kolejności p.Z.Łabuz zreferowała zasady i formy przeprowadzania konsultacji,
zgodnie z projektem uchwały. Zwróciła też uwagę na potrzebę dodania w podstawie prawnej
projektu uchwały „ust.5 ustawy o dz.p.p. i o w.”
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LXI/381/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi lub innymi organizacjami.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Po krótkiej przerwie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad, tj. pkt-u 11.
Ilość Radnych na Sali – 12 Radnych.
Nieobecny (usprawiedl.); p.W.Wacławik.
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu
budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej.
B.ogólnikowego uzasadnienia do projektu uchwały udzielił p.S.Malec – Dyrektor ZGK.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały (wg propozycji
po opinii prawnej, która dot.zapisu par.1 projektu uchwały) i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LXI/382/2010 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego –
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania.
Projekt uchwały przedstawiła (ogólnie) p.S.Kogut – Kierownik MOPS.
Wobec braku uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
LXI/383/2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.
Ad.13. Informacja o realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
Przewodniczący Rady - informacje zawarte w opracowanym sprawozdaniu o realizacji zadań
oświatowych są znane. W poprzednim roku była taka informacja i w tym roku jest ona podobna i
nie będziemy tego materiału studiować. Szczególnie interesują nas rezultaty i wyniki w nauce –
te informacje są w sprawozdaniu.
Informacja o realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny stanowi załącznik nr 12 do
niniejszego protokołu.

Ad.14. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady przedstawił informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych
Radnych – zg z załącznikiem nr 13 do protokołu oraz informację o wynikach analizy oświadczeń
majątkowych pracowników Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej i Kierowników miejskich
jednostek organizacyjnych zg z załącznikiem nr 14 do niniejszego protokołu.
W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał pisma:
1) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej o wynikach analizy przesłanych oświadczeń
majątkowych Radnych Miasta Mszana Dolna za 2009 rok. Analizie podlegało 14 oświadczeń
majątkowych Radnych. Oświadczenia zostały złożone w terminie i bez większych uwag co do
ich nieprawidłowości.
2) Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Prawny i Nadzoru o wynikach
analizy oświadczenia majątkowego za 2009 rok przez Burmistrza Miasta, nie stwierdzając
żadnych uwag co do terminowości i prawidłowości złożonego oświadczenia.
Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► handel bydłem na targowicy – w tej kwestii Burmistrz odczytał zapisy rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wymogów i warunków prowadzenia handlu
zwierzętami, m.in. teren musi być oznaczony, ogrodzony utwardzony i oświetlony, musi być
pomieszczenie dla lekarza weterynarii, miejsce dla zwłok zwierząt, dostęp do bieżącej wody, po
zakończeniu handlu każdorazowo oczyszczanie i odkażanie placu, itd. – nie jesteśmy w stanie
tych warunków spełnić.
Przy tej okazji Burmistrz nadmienił, że Sąd uznał Miasto winnym organizacji handlu na placu
targowym. W związku z tym i brakiem możliwości spełnienia warunków prowadzenia handlu
wydaliśmy zakaz handlu bydłem na placu targowym. Jeżeli ktoś będzie handlował bydłem to
robi to na własną odpowiedzialność.
► przedłużenie rury – zostanie zrobione.
► zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – koszty takowych zmian określone
wstępnie przez Pana Zastawnika to 60tys.zł. Te zmiany, które mogą być możliwe do
zrealizowania mogą być realizowane w roku przyszłym. W tym roku nie są zaplan.w budżecie.
► zamknięcie budżetu: plan dochodów 4.655zł. uzyskaliśmy na dzisiaj 1.457.590zł. 1,4 mln zł.
to środki z Ministerstwa Sportu. Do planu brakuje: 1.742.960zł.
Stan finansów na koniec III kwartału – będzie to opublikowane w BIP-ie.
► os.Krystusy: droga i potok – nie możliwe do realizacji w tym roku. Ponadto droga jest
własnością prywatną i Miasto nie może inwestować w prywatny majątek.
Do zrobienia jest kwestia utrzymania drogi – ale nie w tym roku.
► os.Jamrozy – to sprawa stara po wcześniejszej powodzi. Był tam p.Duchnik i p.Malec.
Szkody oszacowano poniżej 40tys.zł. i nie weszły one do programu usuwania skutków powodzi.
► drogi rolnicze – pomoc doraźna (koparka, żwir). To wszystko było realizowane.
Zakres robót u Państwa Setlaków nie przewidywał, że sprzęt pojawi się na drodze wzdłuż posesji
p.Setlaka. Nikt o tej drodze nie mówił. Była mowa o odcinku od potoku w górę.
Poszerzono zakres robót (poszerzono drogę) bez wiedzy p.Setlaka wg wskazań sąsiadów. Kto
zmienił decyzje – nie wiem. Administracyjnie sprawy rozwiązać się nie da.
Jeżeli chodzi o spotkanie – to mieszkańcy sami powinni się spotkać z p.Setlakami i dogadać się.
► odpowiedź z Gminy Żydowskiej – nie ma jeszcze odpowiedzi na nasze pismo.
► zaśmiecone brzegi Mszanki – nie ma to antidotum. To nie są nasze śmieci i nie nasz teren.
► dziury na ul.Stawowej – zostaną załatane.
Radny p.J.Bierowiec – gdyby była gorąca masa to proszę o załatanie dziur na drodze –
ul.Słomka „k/Żmudy”.

Na koniec Burmistrz Miasta przedstawił pomysł, by do kolejnego numeru kwartalnika „Pod
Lubogoszczą” dołączyć film z uroczystości 3 października 2010r.
Burmistrz Miasta przedłożył też pisemne rozliczenie wydatków na sztandar miasta.

Ad.16. Komunikaty i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady:
1) proszę o przygotowanie sprawozdań o pracy Komisji w oparciu o zapisy Statutu.
2) 11.XI. – w sali kina odbędzie się Wieczornica przy współudziale MOK. Zapraszam
szczególnie Radnych do wspólnego udziału.
W dalszej kolejności poinformował o pismach, które wpłynęły do biura rady, tj.
1) grupy mieszkańców – właścicieli podmiotów handlowych przy ul.Piłsudskiego w sprawie
zwolnienia z podatku „od powierzchni komercyjnych”.
2) Wójta Gminy Mszana Dolna w sprawie kolektorów słonecznych. Przewodniczący Rady
odczytał przedmiotowe pismo p.Wójta.
Burmistrz Miasta – nie znam żadnego dokumentu, że jesteśmy na liście zaakceptowanych
wniosków wstępnych. Byłem na spotkaniu ze Szwajcarami i nikt na konkretne pytanie nie
potrafi odpowiedzieć. My nie zmusimy mieszkańców do wpłaty, a my nie założymy pieniędzy
za beneficjentów.
Trzeba byłoby wziąć 620tys.zł. kredytu.
Jeśli będzie taki projekt to ogłosimy. Temat musi się rozstrzygnąć.
Z-ca Burmistrza Miasta – p.M.Baran - mówiono nam, że uchwała Rady jest potrzebna do
wniosku głównego, a my nie mamy nawet akceptacji wniosku wstępnego.
Nie wiemy jak to będzie rozliczane.
Ad.17. Zamknięcie obrad LXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Eugeniusz Sieja zamknął
obrady LXI zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:

Helena Łabuz

p.E.Sieja
Przewodniczący Rady Miasta
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