Protokół Nr V/11
z V zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
31 stycznia 2011r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy
ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył p. Adam MALEC - Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna.
Protokołowała Faustyna Kaletka – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.00 do godz. 18.20.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
− Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 15 Radnych.
Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie V zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna p. Adam Malec otworzył V zwyczajną sesję Rady
Miasta, po czym przywitał Radnych oraz zaproszonych Gości.
W dalszej części posiedzenia, Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji planu posiedzenia
Rady.
Stwierdził, że na Sali znajduje się 15 Radnych, co stanowi quorum wymagane do ważności uchwał
podejmowanych przez Radę Miasta, po czym odczytał porządek obrad, jak w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji. Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem o uwagi do ustalonego
porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag, sam zaś Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o dodanie do
porządku obrad punktu dotyczącego wręczenia dyplomów wolontariuszom z Miasta Mszana Dolna,
proponując ujęcie tego punktu po pkt 2 porządku obrad, jako punkt 3. Wystąpienie zaproszonych
gości wprowadzić do porządku obrad jako pkt. 4, podjęcie Rezolucji w sprawie w sprawie protestu
dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
w Krakowie na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną na rok 2011 i lata następne, jako punkt 9
porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uczestnictwa Miasta Mszana Dolna w projekcie pn.
„Poprawa efektywności i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii
odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na terenie gminy Mszana Dolna
oraz 4 gmin partnerskich” pkt 10 porządku obrad sesji, a punkt 12 to informacje na temat sprzedaży
działki komercyjnej.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanych
zmian porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady
(jednogłośnie) przyjęła wniosek o zmianie porządku obrad V sesji Rady Miasta Mszana Dolna
poprzez dodanie wyżej wymienionych punktów do porządku obrad sesji.

W związku z powyższym po otwarciu sesji, co stanowiło pkt 1 porządku obrad, porządek sesji
obejmował:
2. Przyjęcie protokołów nr II/10 i III/10 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Wręczenie dyplomów wolontariuszom działającym na terenie Miasta Mszana Dolna.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata
2011-2025.
8. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Mszana Dolna na rok 2011.
1) przedstawienie projektu budżetu
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
3) zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej
4) odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji Budżetowej, opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej – przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta do
projektu uchwały budżetowej
5) dyskusja nad projektem budżetu i wnoszonymi dodatkowo poprawkami
6) głosowanie wymienionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta
7) głosowanie uchwały budżetowej
9. Podjęcie Rezolucji w sprawie protestu dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu przez Małopolski
Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną na
rok 2011 i lata następne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie „Poprawa efektywności i działań prośrodowiskowych dzięki
wprowadzeniu systemów energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych
na terenie gminy Mszana Dolna oraz 4 gmin partnerskich”
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12. Informacja na temat przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad V zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Przyjęcie protokołów nr II/10 i III/10 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły nr II/10 z II zwyczajnej sesji z dnia 6.12.2010r.
oraz protokół nr III/10 z III zwyczajnej sesji Rady Miasta z dnia 20.12.2010r. 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 odpowiednio pod głosowanie przyjęcie protokołów
nr II/10 i III/10.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, odpowiednio w dwóch odrębnych głosowaniach,
jednogłośnie przyjęła Protokół nr II/10 z II zwyczajnej sesji Rady Miasta oraz protokół Nr III/10
z III zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Ad.3.Wręczenie dyplomów wolontariuszom działającym na terenie Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Malec oddał głos Przewodniczącej Komisji Zdrowia
p. Joannie Kotarbie, która złożyła podziękowania i wręczyła dyplomy wolontariuszom działającym

na terenie Miasta Mszana Dolna. Wolontariusze przybyli na sesję odebrali dyplomy z okazji „Dnia
Wolontariusza”.
Ad.4. Wystąpienie zaproszonych gości.
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna – p. Adam Malec – przekazał głos gościowi p. Ewie
Przybyło - Burmistrz Miasta Rabka – Zdrój – wystąpienie pani Burmistrz miało na celu
przybliżenie sytuacji szpitala w Rabce- Zdroju. W momencie przejęcia szpitala przez Urząd Miasta
w Rabce-Zdroju był on w stanie likwidacji. Urząd utworzył spółkę prawa handlowego z czystym
kontem i 240 pracownikami, których przez rok nie można było zwolnić. Straty po roku działalności
szpitala przy takiej ilości personelu wyniosły 3,5 mln. Po roku działalności szpital
zrestrukturyzowaliśmy, zwiększyliśmy ilość łóżek, utworzyliśmy prywatne praktyki, by przeżyć.
Samorząd przekazał 2,5 mln zł. na oddłużenie szpitala, dług 1 mln pozostał. Aktualnie obsługujemy
4 powiaty – 80 % osób przyjmowanych do szpitala są to mieszkańcy Rabki-Zdrój, pozostałe 20 %
to mieszkańcy Skomielnej, Raby Niżnej czy Miasta Mszana Dolna. Spółka spłaciła 1 mln zł. długu
z własnych pieniędzy i rok 2009 udało się zamknąć z zyskiem 177 000 zł., w 2010 r. - także
wygenerowaliśmy zysk. W planach mamy przywrócenie oddziału dziecięcego i rozbudowę szpitala.
Przyjechałam do Państwa, by poinformować jak dysponuje naszymi pieniędzmi NFZ. Konkursy
ogłaszane przez Narodowy Fundusz Zdrowia opierają się na zasadzie – kto da najtańszą ofertę
otrzymuje kontrakt. Zasady te są niezrozumiałe dla Szpitala w Rabce-Zdroju, ponieważ komputer
wskazał nasz oddział wewnętrzny przy wyborze najtańszej oferty i powinniśmy mieć podpisany
kontrakt z NFZ-tem, jednak mimo tego zerwano z nami negocjacje i cały kontrakt przekazano
Szpitalowi w Nowym Targu. Po zgłoszeniu sprawy do prokuratury uwzględniono nasze 2
odwołania. Aktualnie prawie cała specjalistka kumuluje się w Krakowie i mam nadzieję, że nie
dojdzie do absurdu, by trzeba było jeździć do Krakowa do specjalisty. Bardzo państwa proszę o
przyjęcie rezolucji w sprawie sprawdzenia kontraktowania Małopolskiego NFZ w 2011 r. - taką
rezolucję podjęła Rada Miasta Rabki-Zdroju. Dziękuję za wysłuchanie.
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – p. Anna Majchrzak – bardzo
chciałam podziękować Pani Burmistrz za wystąpienie i przybliżenie problemu jaki dotyka nasz
rejon. Ja również nie otrzymałam kontraktów. Całą specjalistkę z SP ZOZ przejął OSMED. Mimo,
iż posiadam specjalistów i aparaturę nie otrzymałam kontaktu. Zrobiłam wszystko co było możliwe,
by go otrzymać. Firma, która otrzymała kontrakt nie jest konkurencyjna, nie ma dobrego lokalu,
brakuje jej lekarzy, których wpisali w czasie walki o kontrakt.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – Pani Dyrektor Małopolskiego Oddziału
NFZ jest osobą nieosiągalną. Nie odpowiada na wysyłane do niej pisma, nie sposób się z nią
skontaktować telefonicznie. W roku 1996 była idea utworzenia powiatu gorczańskiego na bazie
Miasta Rabka – Zdrój i Miasta Mszana Dolna. Gdyby ta idea doszła do skutku nie mielibyśmy teraz
takiego problemu z ochroną zdrowia na naszym terenie.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej – p. Stanisław Antosz – 12 stycznia 2011 r. na stronach
internetowych Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie został ogłoszony konkurs na
dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – dofinansowanie sięga 60 %. Ochotnicza Straż
Pożarna w Mszanie Dolnej wypełniła wniosek o dofinansowanie i udało się uzyskać wkład własny
wysokości 40% wartości samochodu pożarniczego czyli 240 000 zł. Wniosek o dofinansowanie
musi być złożony do dnia 4 lutego 2011 r. Na dzień dzisiejszy mamy 140 000 zł. z kasy Urzędu
Miasta Mszana Dolna i 100 000 zł. obiecane u Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Jeśli Komendant się wycofa z obietnicy to będziemy
musieli dopłacić 100 000 zł.
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Andrzej Dudzik – musimy pomóc Ochotniczej Straży Pożarnej
tak by pieniądze potrzebne na zakup samochodu gaśniczego się znalazły.

Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – będzie trzeba z czegoś zrezygnować, by móc
przerzucić pieniądze na ten cel, jeśli nie otrzymamy tej kwoty z Komendy Straży Pożarnej.
Ad.5. 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:
 4. I.2011 r. - wizyta w Niżnej na Słowacji u nowego Starosty Gminy
 8.I.2011 r.  26.I.2011 r. - spotkanie w sprawie programu szwajcarskiego dotyczącego montażu
kolektorów solarnych w 3,5 tys. domów. Całość inwestycji wyniesie 25 mln franków
szwajcarskich. Dofinansowanie wyniesie 60 %. Koszty instalacji będą różne w każdym
z domów.
 26.I.2011 r. - spotkanie z rencistami i emerytami na spotkaniu opłatkowym
 27.I.2011 r. - spotkanie w Klubie Sportowym „TURBACZ”
 27.I.2011 r. - spotkanie organizacyjne „Odkryj Beskid Wyspowy” - edycja 2011 r.
 30.I.2011 r. - noworoczny koncert kolędowy w Miejskim Ośrodku Kultury. W całorocznych
zajęciach odbywających się w MOK-u bierze udział 110-120 dzieci.
 31.I.2011 r. - spotkanie Powiatowego Urzędu Pracy z przedsiębiorcami z Miasta Mszana
Dolna, Gminy Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź.
 31.I.2011 r. - początek prac na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i w Parku Miejskim
– rewitalizacja miasta
Ad.6. Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie interpelacji.
Interpelacje zgłosili:











Radna Joanna Kotarba:
- proszę o oznakowanie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mszanie Dolnej
– bardzo proszę o dostosowanie sygnalizacji świetlnej do potrzeb osób niepełnosprawnych
Radny Jan Stożek :
- co z budową skateparku?
- ul. Spadochroniarzy jest po remoncie, czy można zamontować na niej progi zwalniające?
- czy możliwy jest remont drogi osiedlowej we władaniu Urzędu Miasta na ul. Słonecznej
Radny Jacek Wardyński:
- proszę o barierki i oznaczenia w rejonie szkoły „Ogrodniczej” i „Orlika” – oznaczenie
przejścia dla pieszych w tamtym rejonie
Radny Jarzy Karczewski:
- potrzebne są progi zwalniające na ul. Leśnej koło Miejskiego Przedszkola Nr 1
Radny Jan Szynalik:
- karać łamiących zakaz parkowania koło budki z hamburgerami na ul. Starowiejskiej
Radny Maciej Dulęba:
- czy przed remontem ul. Starowiejskiej przewidziana jest jakaś poprawa stanu nawierzchni?
Radny Piotr Cieżak:
- proszę o oznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej na os. Zarąbki
- jak wygląda sprawa przejścia z Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 na nowo wybudowaną halę?

Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna – p. Adam Malec – zarządził 10 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – w przerwie obrad otrzymałem telefon od
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z deklaracją
pomocy w wysokości 100 000 zł.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna
na lata 2011-2025.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – 24 stycznia 2011 r. wpłynęło do mnie pismo
z jednolitym tekstem budżetu i kopią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Miasta Mszana Dolna – 10 grudnia 2010 r. wysłano projekt uchwały budżetowej do
radnych, 20 października 2010 r. podjęto uchwałę dotyczącą prac nad budżetem. 28 stycznia 2011 r.
projekt uchwały budżetowej na rok 2011 został pozytywnie zaopiniowany. Procedura uchwalania
budżetu została dotrzymana. 28 stycznia na Komisji Budżetowej przekazano autopoprawkę. Projekt
uchwały dotyczący wieloletniej prognozy finansowej miasta jest uchwalany po raz pierwszy w tym
roku i obejmuje – lata 2011 -2014 – inwestycje oraz w latach 2011-2025 – dług. Autopoprawka
dotyczy różnicy w dofinansowaniu w ramach MRPO, 1 500 000 zł. dotacji z Ministerstwa Sportu
przeznaczonych na budowę hali sportowej oraz niewykorzystanych środków w ramach programu
„COMENIUS”. Więcej różnic w porównaniu do pierwotnej wersji dokumentu nie ma. Opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej wiszą na Biuletynie Informacji Publicznej od 14 grudnia 2010 r.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2011-2025.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 11 głosach „za” i 4 „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr V/32/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na
lata 2011-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.8. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Mszana Dolna na rok 2011.
a)przedstawienie projektu budżetu
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – przybliżyła radnym projekt uchwały budżetowej na rok
2011. Dochody Miasta w 2011 r. wyniosą – 24 858 361,73 zł., wydatki pochłoną – 25 778 139,73
zł., deficyt wyniesie – 919 778 zł. Jest to I projekt budżetu przed autopoprawkami.
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malce – prosi o odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej i przedstawienie informacji o zadłużeniu miasta.
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – zadłużenie miasta jest na poziomie 7 mln zł. Pani
Skarbnik czyta opinie RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Mszana Dolna oraz
opinię RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
Miasta Mszana Dolna na 2011 r.
c)zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – oddał głos Przewodniczącemu Komisji

Budżetowej
Przewodniczący Komisji Budżetowej – p. Stanisław Dziętło – Komisja Budżetowa pozytywnie
opiniuje projekt uchwały budżetowej na rok 2011. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2011 jest
stabilny i ambitny. Należy pochwalić księgowość, gdyż budżet uwzględnia interes całego miasta.
d)odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji Budżetowej, opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej – przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta do
projektu uchwały budżetowej
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – opinie RIO są pozytywne, 28 stycznia
uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetowej. Autopoprawki, które planuję wprowadzić do
projektu uchwały budżetowej zostały omówione.
e)dyskusja nad projektem budżetu i wnoszonymi dodatkowo poprawkami
Radny Miasta – p. Stanisław Andrzej Dudzik – sytuacja jest taka jaką mamy. Należy oszczędzać, by
wyjść z kryzysu. Musimy ciąć koszty. Należy się zastanowić jak zwiększyć dochody do budżetu.
Tereny pod inwestycje w Mieście Mszana Dolna byłyby zastrzykiem dla budżetu. Opinie RIO i
Komisji Budżetowej są pozytywne. Pracujmy tak, by nie zawieść zaufania społeczeństwa. Musimy
działać razem. W jedności siła.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak - przytoczę parę statystyk województwa
małopolskiego. W 2009 r. dochód na 1 mieszkańca w Mieście Mszana Dolna wynosił – 1 390 zł., w
Gminie Mszana Dolna – 547 zł., w Gminie Jabłonka – 727 zł., w Gminie Kamienica – 422 zł.
Dynamika dochodów własnych: Miasto Mszana Dolna na 9 miejscu w województwie ze
współczynnikiem 123 %. Zadłużenie Miasta Mszana Dolna wynosi 27 %. W okolicy jest ono
jednym z najniższych. Nie ma możliwości wyznaczenia strefy przemysłowej czy ekonomicznej.
Urząd może pozyskać pieniądze do budżetu tylko na 2 sposoby – albo poprzez pozyskiwanie
środków zewnętrznych m.in. środków UE, albo sprzedaż mienia.
Radna Rady Miasta – p. Irena Łacna – współpracowałam z panią Skarbnik i panem Burmistrzem
przez ostatnie 4 lata, musimy współpracować wszyscy razem, zaufajmy im. Ja nie jestem finansistą
i księgową, ufam im i nie mam pytań co do budżetu.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – jesteśmy na 9 miejscu w województwie
małopolskim i na 1 miejscu w powiecie limanowskim w pozyskiwaniu środków unijnych. 3 marca
otwieramy halę sportową, jako jedyni otrzymaliśmy takie dofinansowanie (100 % wnioskowanych
środków).
f)głosowanie wymienionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta
Przewodniczący czyta autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na rok 2011. Autopoprawka
dotyczy otrzymania z Ministerstwa Sportu 1 500 000 zł. dofinansowania na budowę hali sportowej.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały
budżetowej na rok 2011.
Przewodniczący czyta II autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.
II Autopoprawka dotyczy programu „COMENIUS”.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła II autopoprawkę do projektu uchwały
budżetowej na rok 2011.

g)głosowanie uchwały budżetowej
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podjęcia
uchwały budżetowej na rok 2011.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 12 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr V/33/2011 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
Ad.9. Podjęcie Rezolucji w sprawie protestu dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu przez
Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie na ambulatoryjną opiekę
specjalistyczną na rok 2011 i lata następne.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – przeczytał projekt rezolucji, który opracowała
Komisja Zdrowia
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – p. Anna Majchrzak –
uważam, że podjęcie rezolucji jest dobrym krokiem, jednak przed sesją rozmawiałam z Radcą
Prawnym Urzędu Miasta p. Markiem Pankiem i uważamy, że rezolucja wymaga przeredagowania,
musimy w inny sposób podejść do tego tematu. Według Małopolskiego Oddziału NFZ Mszana
Dolna została zabezpieczona medycznie, ponieważ całą specjalistkę otrzymała firma OSMED.
Odrębną kwestią jest ciągłość świadczeń zdrowotnych i ich przerwanie, co w naszym przypadku
miało miejsce. Osoby pracujące w SP ZOZ od lat nie pobierają 13-stek i nagród jubileuszowych, by
za te pieniądze kupić potrzebny sprzęt.
Radca Prawny Urzędu Miasta – p. Marek Panek – rezolucja w w/w sprawie nie jest jeszcze
dopracowana w 100%. Należy do niej dołączyć adresatów.
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Andrzej Dudzik – obie rezolucje są bardzo dobre. Od ostatniej
sesji minął miesiąc, ustalmy dzisiaj ostateczny tekst rezolucji.
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna – p. Adam Malec – zarządził 10 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił Radcę Prawnego p. Marka Panka o
odczytanie ostatecznej wersji rezolucji. Po przeczytaniu projektu rezolucji Przewodniczący zapytał
Radnych, czy mają jakieś uwagi do w/w projektu. Z uwagi na brak uwag przystąpiono do
głosowania.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Rezolucję Nr 1/11 w sprawie
protestu dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu
Zdrowia w Krakowie na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną na rok 2011 i lata następne.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie „Poprawa efektywności i działań prośrodowiskowych
dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów
słonecznych na terenie gminy Mszana Dolna oraz 4 gmin partnerskich”.

Radna Rady Miasta p. Irena Łacna – proszę o przybliżenie Radnym terminu realizacji zadania i
orientacyjnej kwoty jaką miasto będzie musiało dysponować w razie realizacji zadania
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – byłam obecna na 2 spotkaniach w sprawach solarów i
z materiałów jakie otrzymałam wynika, iż montaż urządzeń będzie trwał 6 kwartałów 2012 i 2013
roku. Koszt w 2012 i 2013 roku – 2 890 345,80 zł. z kasy Urzędu Miasta. Koszt realizacji projektu
za 1 kwartał zatem wyniesie – 696 496,39 zł., udział mieszkańców szacowany jest na kwotę 868
819 zł., a koszt kredytowania przez Urząd Miasta projektu wyniesie – 1 220 000 zł.
Radna Rady Miasta – p. Irena Łacna – czy przy obecnej sytuacji finansowej Miasto stać na
zabezpieczenie kwoty, o której Pani wcześniej wspomniała?
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – nie mamy własnych dochodów, więc będziemy musieli
na ten cel zaciągnąć kredyt, koszty kredytu poniesie Urząd Miasta Mszana Dolna
Radna Rady Miasta – p. Irena Łacna – gdyby Rada Miasta Mszana Dolna nie przegłosowała tej
uchwały, czy rozłoży to projekt w ościennych gminach?
Radny Rady Miasta – p. Maciej Dulęba – kiedy mija ostateczny termin w którym musimy
przegłosować projekt omawianej uchwały?
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Andrzej Dudzik – skoro Urząd Miasta już zebrał deklaracje
przystąpienia do projektu od mieszkańców, wejdźmy do programu. Przecież chcemy mieć
nowoczesne i ekologiczne miasto.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Robert Rataj – odrzuciliśmy projekt tej uchwały w
poprzedniej kadencji. Po otrzymaniu większej wiedzy na temat solarów mieliśmy do niej wrócić.
Ludzie wiążą z kolektorami słonecznymi wielkie nadzieje. W Szczawnicy już funkcjonuje taki
program.
Radny Rady Miasta – p. Maciej Dulęba – jakie są warunki przystąpienia do programu?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – w skład dotacji otrzymanej od strony szwajcarskiej
wchodzą: kolektor płaski, zbiornik i automatyka. Podjęcie uchwały jest zobowiązujące w sprawie
wejścia w program. Najbardziej fatalny scenariusz byłby w momencie, gdy my nie wchodzimy
w projekt i projekt upadnie. Wtedy wszystko spadnie na nas.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – jeśli uchwalimy i program wypali to lista 475
domów może być większa?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – tak, będzie utworzona lista rezerwowa.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Robert Rataj – moje wątpliwości budzi fakt, iż chodzi
o płaskie kolektory, bo jest to rozwiązanie technicznie generację wstecz. 475 złożonych wniosków
w Urzędzie, dziś dałbym tej inwestycji zielone światło
Radna Rady Miasta – p. Irena Łacna – nie ma innych programów ekologicznych na tego typu
inwestycję? Tutaj mamy za dużo niewiadomych. Czy za rok lub dwa ludzie nie zmienią zdania w
sprawie montażu solarów? Czy my jako Miasto Mszana Dolna musimy być w tym programie? Czy
Bank Ochrony Środowiska nie podjąłby współpracy z nami w tej kwestii? Mam za dużo
wątpliwości.

Radny Rady Miasta – p. Stanisław Dziętło – kogoś uszczęśliwiać starym typem solarów, czy ma to
sens? Głosuję przeciw.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – przedstawiłem Państwu wszystkie za
i przeciw. Trzeba rozważyć tą kwestię, Czas na to jest bardzo krótki. Coś musimy dzisiaj podjąć.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie „Poprawa
efektywności i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej
poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na terenie gminy Mszana Dolna oraz 4 gmin
partnerskich”. Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady Miasta poprosił Radcę
Prawnego Urzędu Miasta – p. Marka Panka o naniesienie poprawek na tekst projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – przechodzi do punktu 11 porządku obrad, by dać
czas na dostosowanie projektu uchwały.
Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak –odpowiada na zapytania i interpelacje Radnych Rady
Miasta Mszana Dolna:
− w sprawie oznakowania Powiatowego Urzędu Pracy i zainstalowania sygnalizacji dźwiękowej
na skrzyżowaniu wyślę pisma do właściwych instytucji.
− Pan Jan Stożek pytał o możliwość zamontowania progów zwalniających na ul.
Spadochroniarzy. Koszt instalacji takich progów jest duży, ponieważ wymaga opracowania
projekt organizacji ruchu. Przez montaż progów zwalniających psuje się nowa nawierzchnia,
a hałas najeżdżających samochodów na progi zwalniające jest także uciążliwy. Montaż jednego
progu z projektem nowej organizacji ruchu to koszt paru tysięcy złotych.
− skatepark – nie było projektu ani planu jego budowy. Koszt budowy skateparku wynosi ok.
100 000 zł., na dzień dzisiejszy nie mamy w budżecie takiej kwoty.
− ul. Słoneczna – temat drogi osiedlowej jest tematem starym i znanym – nie zmieniły się
przepisy o finansowaniu remontów dróg quasi miejskich. By móc ją wyremontować musiałbym
podpisać oświadczenie, że jestem właścicielem tej drogi, a nie jestem, ponieważ ta droga ma
swojego właściciela.
− Bariery przez „Ogrodnikiem” i oznaczenie ul. Marka – będzie to wykonane na wiosnę, jak zrobi
się ciepło
− parkowanie przy budkach z zapiekankami – Straż Miejska zna ten temat i patroluje to miejsce
− łatanie dziur na ul. Starowiejskiej – ulica ta zostanie wyremontowana za parę miesięcy, więc nie
ma sensu teraz łatać dziur
− ul. Krakowska, os. Zarąbki – nic się w temacie nie zmieni, do czasu powstania nowego projektu
organizacyjnego ruchu. Gospodarzem drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.
− łącznik Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 z nowo wybudowaną Halą Sportową – nie było go
w projekcie. Na wysokości 1 piętra hali chcemy dobudować 1 piętro w Zespole Szkół Miejskich
z 3 salami lekcyjnymi oraz łącznikiem do hali. Chcieliśmy zrobić szklane przejście, ale okazało
się ono zbyt drogie.
Przewodniczący Rady Miasta – p . Adam Malce - podziękował Burmistrzowi Miasta za odpowiedzi
na interpelacje i zapytania Radnych i powrócił do projektu uchwały w sprawie „Poprawa
efektywności i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej
poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na terenie gminy Mszana Dolna oraz 4 gmin
partnerskich”.
Radca Prawny Urzędu Miasta – p. Marek Panek – przeczytał poprawiony projekt uchwały

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, 14 głosów „za” i 1 głos „przeciw” podjęła Uchwałę Nr
V/34/2011 w sprawie „Poprawa efektywności i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu
systemów energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na terenie
gminy Mszana Dolna oraz 4 gmin partnerskich”
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad.12. Informacja na temat przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – oddaje głos Radcy Prawnemu Urzędu Miasta
p. Markowi Pankowi
Radca Prawny – p. Marek Panek – przybliżył Radnym sytuację sprzedaży zabudowanych
nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna. Poinformował, iż udało się sprzedaż
mniejszą działkę. Cena wywoławcza wynosiła 1 300 000 zł., kwota sprzedaży wyniosła 1 320 000
zł. Na sprzedaż drugiej działki trwają rokowania. Chcemy za działkę 1 800 000 zł., jak narazie
oferent daje 1 100 000 zł. Ta kwota nie zadowoliła komisji przetargowej i została odrzucona.
Ad.13. Wolne wnioski
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna – p. Adam Malec – otrzymaliśmy pismo
z Euroregionu Tatry w sprawie wyboru reprezentacji Miasta Mszana Dolna w Euroregionie.
Aktualnie Miasto Mszana Dolna w Euroregionie Tatry reprezentują Burmistrz Miasta Mszana
Dolna p. Tadeusz Filipiak i Zastępca Burmistrza Miasta Mszana Dolna p. Michał Baran. Proponuję,
by w dalszym ciągu Panowie Burmistrzowie reprezentowali Miasto Mszana Dolna.
Rada Miasta Mszana Dolna jednogłośnie przyjęła propozycję Przewodniczącego Rady Miasta
Mszana Dolna w sprawie reprezentacji Miasta Mszana Dolna w Euroregionie Tatry.
Ad.14. Zamknięcie obrad V zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p. Adam Malec zamknął obrady
V zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:
Faustyna Kaletka
…………………………

Obradom przewodniczył:
p. Adam Malec
……………………………………

