Protokół Nr VIII/11
z VIII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
27 kwietnia 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. 14.00 do godz. 15.20.
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 – 13 Radnych.
Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie VIII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna p. Adam Malec otworzył VIII okolicznościową 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 13 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.
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 VIII okolicznościowej 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. Interpelacje i zapytania Radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Nowy Sącz.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2011-2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i
wydatków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2011.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad VIII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie interpelacji.
Interpelacje zgłosili:














Radny Jacek Wardyński:
- wnioskuję o utworzenie połączenia parku miejskiego z ul. Fabryczną
Radna Bogumiła Cieżak:
- czy jest możliwość dojazdu spychem do pól na osiedle Mrózki?
- proszę o załatanie dziur w drodze asfaltowej na osiedlu Wonioły
Radny Władysław Broczkowski:
- czy na ul. Krakowskiej od państwa Wydrów do Kasinki Małej będzie chodnik. Czy do
osiedla Krupciówka także będą chodniki?
Radny Jan Szynalik:
− czy nie wzrośnie koszt rewitalizacji ze względu na cetynę na terenie Zakładu
Gospodarki Komunalnej?
−
kiedy ruszy remont ul. Starowiejskiej?
Radny Jerzy Karczewski:
- ul. Leśna – mieszkańcy proszą o przebicie drogi do istniejącego rowu – ujście wody
burzowej
Radna Joanna Kotarba:
- plac zabaw na ul. Paderewskiego, Moniuszki. Dwie osoby się nie zgodziły na utworzenie
tam placu zabaw i teraz jest tam wysypisko śmieci. Czy można postawić tam tablice „zakaz
wysypywania śmieci”?
Radny Maciej Dulęba:
- kanalizacja na ul. Starowiejskiej – co z resztą mieszkańców ulicy?
Radny Piotr Cieżak:
- przypominam się w związku z drogą na os. Zarąbki
Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Malec – spotkanie z mieszkańcami dotyczące zmian
punktowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Nowy Sącz.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – oddał głos Pani Skarbnik
Skarbnik Miasta Mszana Dolna – p. Bernadeta Ziemianin – projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla miasta Nowy Sącz zakłada pomoc finansową w wysokości 2 400 zł. dla
izby wytrzeźwień. Podjęcie tej uchwały jest niezbędne do podpisania umowy z ośrodkiem
interwencji w Nowym Sączu.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla miasta Nowy Sącz.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/49/2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Nowy Sącz.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2011-2025.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – oddał głos Pani Skarbnik
Skarbnik Miasta Mszana Dolna – p. Bernadeta Ziemianin – zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2011 – 2025 związane są z aneksem do umowy dotacyjnej
z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z umową z Gminą Mszana Dolna
dotyczącą azbestu i darowiznami na program „Solary”.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2011-2025.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/50/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2011-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie
dochodów i wydatków.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – oddał głos Pani Skarbnik
Skarbnik Miasta Mszana Dolna – p. Bernadeta Ziemianin – zmiany w budżecie dotyczą
zwiększonej dotacji na rewitalizację, dotacji dla Urzędu Gminy Mszana Dolna, darowizn na solary
oraz udzielenia pomocy finansowej miastu Nowy Sącz.
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 1 „wstrzymującym się” podjęła
Uchwałę Nr VIII/51/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i
wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2011.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – oddał głos Panu Burmistrzowi.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – zmiana Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 dotyczy zwiększenia dotacji dla Klubu
Sportowego „TURBACZ”, świetlicy na os. Krakowska, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz wsparcia
zbiórki krwi organizowanej corocznie przy Parafii Miłosierdzia Bożego.
Radny Jerzy Karczewski – czy podział środków jest już ostateczny? W mojej ocenie Klub

Sportowy Taekwondo Pana Kazimierza Stożka także powinien znaleźć się wśród beneficjentów
programu
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – sekcja taekwondo Pana Stożka działa pod
patronatem Klubu Sportowego „TURBACZ”, który co roku otrzymuje środki z GPPiRPA.
Radny Jacek Wardyński – w przyszłym roku proszę wziąć pod uwagę utworzenie świetlicy
środowiskowej w Mieście Mszana Dolna
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – otrzymałem kosztorys utworzenia takiej
świetlicy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wynika z niego, iż 80 % kosztów to pensje
dla pedagogów, psychologów, wychowawców i kierownika świetlicy. Takie wymogi stawia ustawa
w sprawie utworzenia świetlic środowiskowych.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/52/2011 w
sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2011.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – odpowiada na zapytania i interpelacje Radnych Rady
Miasta Mszana Dolna:
− Park Miejski – zwróciliśmy uwagę projektantom na problem braku połączenia parku z ul.
Fabryczną. Teraz jest czas by ten błąd w projekcie naprawić.
− na os. Mrózki - nie jesteśmy właścicielami drogi
− os. Wonioły – polecenie w sprawie załatania dziur zostało już wydane Zakładowi Gospodarki
Komunalnej
− os. Krakowska – w ubiegłym roku został rozstrzygnięty przetarg na chodnik od Kasinki Małej
do Państwa Antoszów na ul. Krakowskiej. Przetarg wygrała firma z Gdańska. Firma, która
wygrała przetarg ma czas do końca maja na przedstawienie nam projektu chodnika wraz
z oświetleniem. Za mojej kadencji będzie zrobiony w tamtym rejonie chodnik, ponieważ jest on
niezbędny
− rewitalizacja terenów Zakładu Gospodarki Komunalnej – nikt nie zdawał sobie sprawy
z obecności cetyny na terenie rewitalizowanych obszarów. Na Placu Targowym też się pojawiła
cetyna. Tam gdzie było to konieczne został wymieniony grunt. Koszt robót dodatkowych
związanych z wywozem cetyny i wymianą podłoża został wyceniony na 516 000 zł. W związku
z powyższym zwróciliśmy się z wnioskiem do Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, by zwrócono nam pieniądze za te dodatkowe roboty.
− remont ul. Starowiejskiej się rozpoczął. Po 3 maja remont ul. Starowiejskiej rozpoczyna się na
dobre. Ul. Tolińskiego do ul. Podhalan – remont zniszczonego odcinka drogi. Ul. Konopnicka
będzie remontowana, gdy dostaniemy większą promesę. Koszt remontu ul. Konopnickiej wg
kosztorysu to 500 000 zł.
− ul. Leśna – przyjrzymy się temu tematowi
− ul. Paderewskiego – wstawimy tablicę o zakazie wysypywania śmieci. Plac w tamtym rejonie
jest własnością Urzędu Miasta
− kanalizacja na ul. Starowiejskiej – obejmie 2 osiedla Wonioły i Sentyrze z uwagi na remont ul.
Starowiejskiej. Chcemy w ramach remontu ul. Starowiejskiej równolegle zrobić kanalizację
tych osiedli, chodniki, krawężniki i drogę.

−

−
−

os. Zarąbki – mamy podpisaną umowę z Państwowym Instytutem Geologicznym, który wykona
karty osuwiskowe dla os. Szklanówka, os. Bołdony i dla os. Zarąbki. Po otrzymaniu z PIG kart
osuwiskowych tych terenów wyślemy je do Krakowa
spotkanie dotyczące punktowych zmian planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się
po 3 maja
po śmierci Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Stanisława Malca powołaliśmy p.o
Dyrektora ZGK Pana Tomasza Dula. Zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora
ZGK.

Ad.8. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poinformował o otrzymaniu w dniu 12 kwietnia
2011 r. pisma od właścicieli sklepów przy ul. Starowiejskiej 2. Właściciele sklepu w piśmie proszą
o wyrażenie zgody przez Radę Miasta na odstąpienie od obowiązku przetargowego na podpisanie
umów najmu na okres kolejnych 10 lat. Pismo zostanie przekazane na Komisję Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej. Przewodniczący Rady Miasta przeczytał także pismo
dot. odpowiedzi Wydziału Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych. Przypomniał także o terminie składania
oświadczeń majątkowych za rok 2010. - termin do 30 kwietnia 2011 r.
Ad.9. Wolne wnioski.
Brak wolnych wniosków.
Ad.10. Zamknięcie obrad VIII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrad p. Adam Malec zamknął obrady
VIIII okolicznościowej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządziła:
Faustyna Kaletka
…………………………

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

