Protokół Nr X/11
z X zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
30 maja 2011r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył p.Adam MALEC Dolna.

Przewodniczący Rady Miasta Mszana

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.
- 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 X zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył X zwyczajną sesję Rady Miasta, przywitał
Radnych oraz zaproszonych Gości, a także przybyłą na sesję grupę mieszkańców Miasta
(właścicieli pawilonów handlowych przy ul.Starowiejskiej).
W dalszej części, Radni oraz uczestniczący w posiedzeniu zaproszeni goście minutą ciszy
uczcili pamięć zmarłego p.Marka Nawary – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz
Honorowego Obywatela Miasta Mszana Dolna.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się 15 Radnych, co stanowi
pełny skład Rady i quorum wymagane do ważności uchwał podejmowanych przez Radę.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady odczytał porządek
obrad sesji jak w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, po czym złożył wniosek
o przesunięcie pkt-u 10 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu lokali użytkowych przy ul.Starowiejskiej” po pkt-cie 5 porządku
obrad („Wystąpienia zaproszonych gości”) w związku z obecnością na sesji grupy osób
zainteresowanych tą sprawą.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady, w związku z wnioskiem Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli, zwrócił się
o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu „Odczytanie pisma
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
i podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych” – jako pkt-u 7
porządku posiedzenia.
Wobec braku innych uwag i wniosków, Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad
z uwzględnieniem proponowanych zmian, po czym poddał go pod głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad X sesji Rady
Miasta Mszana Dolna, który obejmował:
2.
3.
4.
5.
6.

Przyjęcie protokołów nr VI/11, VII/11 i VIII/11 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.
Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali
użytkowych przy ul.Starowiejskiej.
7. Odczytanie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału Nadzoru
Prawnego i Kontroli i podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego nr 4 w budynku przy ul.Starowiejskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości – działki ewid.4316/21
położonej przy ul.Starowiejskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działek ewid. nr
4118/2 o pow.0,0355 ha i 4105/3 o pow.0,0021 ha).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami
działek ewid.4495/3 o pow.0,0050 ha i 4513/3 o pow.0,0202ha, położonych przy ul.Orkana
–bocznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki ewid. nr 4699
o pow.0,0304ha) położonej w obrębie Gronoszowa przy ul.Orkana.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela członka rzeczywistego do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad X zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Przyjęcie protokołów nr VI/11, VII/11 i VIII/11 z posiedzeń Rady Miasta Mszana
Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły nr VI/11, VII/11 i VIII/11 z posiedzeń
Rady Miasta zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta. Zostały one również
przesłane do radnych pocztą elektroniczną.
Radni nie wnieśli uwag do protokołów.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołów odpowiednio nr VI/11,VII/11 i VIII/11 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna :
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, w odrębnych głosowaniach, jednogłośnie przyjęła
protokoły odpowiednio nr VI/11, nr VII/11 i VIII/11 z posiedzeń Rady Miasta Mszana
Dolna.

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 Miasta tj. od dnia 7 marca br.

Ze spraw inwestycyjnych to:
► zakończyły się definitywnie prace na obiekcie hali sportowej. W ostatnim etapie
wykonano parking dla nauczycieli od strony ul.Konopnickiej, zamontowano również „małą
architekturę”, posiana jest trawa, posadzone drzewka. Inwestycja jest zakończona.
► trwa rewitalizacja miasta. Najbardziej zaawansowane są prace przy ul.Orkana (plac
targowy). Do zrobienia pozostało zamontowanie bramek wysokościowych jak również
nasadzanie krzewów. Cała reszta jest zrobiona.
Mocno zaawansowane są również prace w parku jak też na terenie „komunalnej”.
► trwa kapitalny remont ulicy Starowiejskiej w ramach NPPDL tzw: „schetynówek”.
Zakończony jest I etap kanalizacji przy ul.Starowiejskiej. Obecnie trwa układanie nowych
krawężników.
Koszt inwestycji: 3,2 mln.zł. w tym 50% to środki pozyskane w ramach NPPDL.
► 16.05. – podpisano umowę na remont ul.Tolińskiego ( w ramach „powodziówek”).
► opracowane są 3 karty osuwiskowe zagrożonych dróg, tj. droga do os. Bołdony –
ul.Zakopiańska, ul.Leśna – dojazd do ujęcia wody oraz os.Zarąbki – droga w stronę ujęcia
wody na pot.Szarkowym.
► wycinka nadbrzeżnej faszyny nad rz.Mszanka na wniosek radnego p.J.Stożka i za zgodą
RZGW.
► 24.03. – podsumowanie programu unijnego POKL: „Atrakcyjna zerówka” (ZSM nr2),
► 11.03. – posiedzenie Wspólników GWT (Poręba Wielka),
► 17.04. – 19.04. wizyta studyjna przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej GWT w Styrii
(Austria)
► 13.03. – spotkanie z mieszkańcami w MOK w sprawie programu szwajcarskiego
dotyczącego kolektorów słonecznych.
► 5.04. – ostatnie spotkanie w temacie „solarów” w Urzędzie Gminy Mszana Dolna.
► 14.03. – posiedzenie z Zarządem OSP w sprawie zakupu samochodu gaśniczego. Przy tej
okazji Burmistrz Miasta poinformował o złożeniu deklaracji – woli dofinansowania tego
zadania.
► 16.03. – Zakopane – Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”.
► 26.03. – Walne Zgromadzenie Spółki „Stawisko” (spólka wodna) – Kasinka Mała. Z
zasobów tego zbiornika korzysta duża część mieszkańców Miasta głównie
ul.Starowiejskiej i ul.Krakowskiej. Zarząd Spółki zwrócił się o dofinansowanie po 10tys.zł.
przez Miasto i Gminę Mszana Dolna z przeznaczeniem na zakup filtrów. Spółka podjęła
również starania o środki - dotację z Funduszu Ochrony Środowiska.
► 31.03. – sprzątanie Mszanki – ZPZW.
► 08.04. – spotkanie z nowym Komendantem Powiatowym Policji w Limanowej.
► 09.04. – złote Gody Jubilatów (nadanie medali) z terenu Miasta i Gminy Mszana Dolna.
► 09.04. – spotkanie z mieszkańcami ul.Spadochroniarzy i ul.Słonecznej z inicjatywy radnego
p.J.Stożka (temat spotkania: wodociąg, osuwiska, oświetlenie, korytka).
► 03.05. – Msza Św. w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
► 10.05. – spotkanie w sprawie meczu siatkarskiego kobiet Muszynianka Fakro – Wisła
Kraków na miejskiej hali sportowej (mecz pokazowy).
► trwa akcja „ Cała Polska czyta dzieciom”.
► 12.05. – posiedzenie ZGDGRiK . Burmistrz nadmienił o potrzebie wygospodarowania
pomieszczenia – magazynu na sprzęt ZGK. Jest propozycja by przekazać Spółce „Górna
Raba” działkę pod budyniem administracyjnym w zamian za przekazanie przez Spółkę
drugiego budynku na pomieszczenia magazynowe dla ZGK.
► 19 -22.05. – olimpiada notarialna na stadionie miejskim.

► sprawa chodnika na ul.Krakowskiej – firma nie wywiąże się z kolejnego „przesuniętego”
terminu wykonania projektu (brak projektu i uzgodnień).
► przeprowadzone zostały negocjacje w sprawie sprzedaży działki usługowej na terenie
komunalnej.
► podpisano akty notarialne.
► 29.05. – zorganizowano piknik dla dzieci na stadionie miejskim
► trwa montaż i urządzanie placu zabaw na os.Krakowska.
► trwają również prace przy budowie chodnika na ul.Leśnej (na odcinku od Sióstr Zakonnych
w stronę p.Pakosza).
Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna p.J.Kotarba – mieszkańcy Mszany Dolnej przy ul.Kopernika zgłaszają problem
zakłócania ciszy nocnej – proszę o interwencję w tej sprawie.
Sprawę skierowano zarówno do Komendanta Policji jak i Komendanta Straży Miejskiej.
Proszę również o zainstalowanie progów ograniczających prędkość na ulicy Tolińskiego, ze
względu na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły.
Radny Jan Stożek – od kwietnia mamy tylko dwóch strażników miejskich a było ich trzech –
czy są podjęte jakieś działania w tej sprawie.
Drugie zapytanie dotyczy przepustu przy Młynie – ul.Spadochroniarzy. Przepustu nie ma, a
poniżej są rury betonowe i należałoby je przetransportować i założyć – potrzebna będzie
koparka.
Radny p.J.Karczewski – zwrócił się o przeprowadzenie wizji lokalnej, w związku z kolizjami
na ul.Leśnej (drodze Pod Las) i postawienie znaków ograniczających prędkość na tej drodze.
Radny p.J.Karczewski zwrócił się także z prośbą o zamontowanie progu zwalniającego
k/Przedszkola na ul.Leśnej, na istniejącym przejściu dla pieszych.
Ponadto radny przedstawił propozycję, by Rada Miasta honorowała okolicznościowymi
dyplomami uznania osoby – wychowawców dzieci i młodzieży którzy wyróżniają się pracą
społeczną na ich rzecz wymieniając przy tym p.A.Leśniaka – z ZSM nr 2 i Z.Karpierza –
prowadzącego teakwoondo.
Radny zasugerował, żeby „informować na stronach internetowych miasta, że takie osoby są i
działają”.
p.W.Jamróz – radna Powiatu Limanowskiego – poinformowała i odczytała treść złożonych
interpelacji i wniosków, a mianowicie:
- dnia 14.04. radna Powiatu złożyła interpelację do Starosty i Komendanta Powiatowego
Policji w Limanowej o przydzielenie dodatkowego etatu celem wzmocnienia i poszerzenia
składu osobowego Policji w Mszanie Dolnej.
- 12.05. radna złożyła wniosek do NFOZ utrzymanie gabinetu stomatologicznego w Szkole
Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej i podpisanie kontraktu na 2011 rok i lata następne.
p.W.Jamróz - Radna Powiatu – ponowiła także prośbę o podjęcie działań w sprawie budowy
chodnika przy ul.Słomka - w górnej części, wzdłuż drogi krajowej 28 (p.W.Jamróz odczytała
pismo w tej sprawie).
Radny p.R.Rataj – Wiceprzewodniczący Rady – zwrócił się z prośbą o zamontowanie ławki
obok nowego przystanku przy ul.Słomka os.Aksamity.

Ad.5. Wystąpienia zaproszonych gości.
W niniejszym punkcie porządku obrad głos zabrał p.F.Dziedzina – Wicestarosta Powiatu
Limanowskiego, który pogratulował władzom miasta realizowanych inwestycji, a głównie
rewitalizacji i budowy ulicy Starowiejskiej, a także zrealizowanej budowy hali sportowej.
Nadmienił, że Powiat będzie kończył budowę sali sportowej przy ZSP przy ul.Marka w
Mszanie Dolnej.
Wicestarosta uznał też za zasadną i potrzebną budowę Orlika w Mszanie Dolnej przy obiekcie
szkoły prowadzonej przez Powiat przy ul.Starowiejskiej z dofinansowaniem po 1/3 Miasta,
Powiatu Limanowskiego i Ministerstwa Sportu.
Na koniec swego wystąpienia złożył życzenia z okazji Dnia Samorządowca.
p.S.Antosz – Prezes OSP w Mszanie Dolnej – poinformował, że Zarząd WFOŚ udzielił
Ochotniczej Straży Pożarnej pożyczki na zakup samochodu gaśniczego w wysokości 160tys.zł.
Pan Prezes zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta „o przeanalizowanie czy ta deklarowana
kwota w wysokości 150tys.zł. zostanie przekazana w tym czy w przyszłym roku”?
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
lokalu użytkowych przy ul.Starowiejskiej.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta –
p.Stanisław Andrzej Dudzik - odczytał uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie z
którym z wnioskiem o zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych przy ulicy
Starowiejskiej 2 zwrócili się dotychczasowi najemcy (p.G.Dulęba, p.M.Trybus,
p.W.Nordwind, p.K. Ślusarczyk.
Aktualne umowy najmu wygasają z dniem 31 lipca 2011 r.
Wniosek był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 4 maja 2011r .
Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr X/55/2011 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w
Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.7. Odczytanie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału
Nadzoru Prawnego i Kontroli i podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnych.
Przewodniczący Rady odczytał pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli z dnia 19 maja 2011 znak: WN.11.4100-102-11,
dotyczące stanowiska i oceny przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych.
Pismo (kserokopia) stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po odczytaniu pisma, Przewodniczący obrad powiedział, że pismo to jest wezwaniem do
podjęcia przez Radę uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych: p.Rafała Dary i
p.Macieja Dulęby.
W dalszej kolejności p.M.Panek – radca prawny Urzędu Miasta, na prośbę Przewodniczącego
Rady uzupełnił:
p.M.Panek – pismo Urzędu Wojewódzkiego można potraktować jako wezwanie do podjęcia
takiej uchwały. Są podane argumenty na jakiej podstawie ta uchwała powinna być podjęta, w
szczególności tj. na podstawie prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z
wykorzystaniem mienia gminy w której został on wybrany.
Rada ma tutaj wezwanie, żeby podjąć taką uchwałę. Stanowisko Urzędu Wojewódzkiego jest
jednoznaczne. Rada powinna wykonać żądanie Wojewody.
Jeżeli Rada nie podejmie uchwały to wojewoda wyda zarządzenie zastępcze, które będzie
substytutem jeśli chodzi o uchwałę rady.
Jeżeli chodzi o tryb głosowania to podejmuje się uchwałę. Radni których sprawa dotyczy,
powinni się wstrzymać od głosowania, ale póki co mają pełne prawo uczestniczenia w sesji i
głosowania.
Radni, których sprawa dotyczy są na sesji, więc jednak można byłoby jeszcze raz oddać głos
radnym.
W dalszej części Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych R.Dary i M.Dulęby o zabranie
głosu i złożenie wyjaśnień.
Radny p.R.Dara - każdy wie w jakich okolicznościach była ta sytuacja. Każdy z Was niech
podejmie decyzję.
Radny p.M.Dulęba – nie mam więcej nic do powiedzenia w tej sprawie. Wszystko co miało
być powiedziane zostało napisane.
Radny p.W.Broczkowski – cyt. „akurat tak się składa, że koledzy weszli do Rady z tego
samego komitetu wyborczego co Ja i czuję się zobowiązany do przedstawienia Radzie
wyjaśnień w tej sprawie.
Gdyby radni wzięli pod uwagę fakt w jakich to się odbyło okolicznościach, to może się troszkę
zastanowią nad tą sprawą. P.Rafała Dara prowadził działalność nauki jazdy od jakiegoś czasu,
natomiast jak twierdzi bodajże od czerwca zeszłego roku do grudnia miał nie podpisaną z
Urzędem Miasta umowę na dzierżawę lokalu i uważał, że nie ma przesłanek prawnych by z
chwilą kiedy staje się radnym żeby go z tej funkcji odwołać – czuł się bezpieczny. W grudniu
został mu przedłożony do podpisu aneks, który podpisał.
Pan Maciek podobno przekazał żonie (czyli Spółce GDM) wszystkie udziały w kwiaciarni
gdzieś w połowie maja i w związku z czym też się czuł jako pełnoprawny Radny, czyli jako
nie prowadzący działalności w oparciu o mienie miasta. Takie jest przy najmniej przekonanie
tych Radnych.
Wobec braku zgłoszeń oraz innych wyjaśnień i uwag, Przewodniczący obrad odczytał i poddał
go pod głosowanie w pierwszej kolejności projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego p.Rafała Janusza Dary.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 8 głosach „za”, 1- „przeciw” i 6 – „wstrzymujących
się” podjęła Uchwałę Nr X/56/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności, Przewodniczący Rady odczytał i poddał go pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego p.Macieja Michała Dulęby.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 8 głosach „za”, 0- „przeciw” i 6 – „wstrzymujących
się” podjęła Uchwałę Nr X/57/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
W dalszej części posiedzenia, na zapytanie radnych p.M.Dulęby i p.R.Dary „czy jesteśmy
wolni w tym momencie”
p.M.Panek – radca prawny Urzędu Miasta wyjaśnił, że przepis mówi, że wygaśnięcie mandatu
radnego następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego
oddalającego skargę, a to oznacza, że dopóki sąd administracyjny nie oddali tej skargi to dalej
jesteście Panowie radnymi chyba że upłynie 7-dniowy termin na wniesienie skargi to
przestajecie być radnymi.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu użytkowego nr 4 w budynku przy ul.Starowiejskiej.
p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie z którym z wnioskiem
o zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu nr 4 w budynku przy ulicy Starowiejskiej 2 wystąpił
p.T.Obłąk – dotychczasowy najemca prowadzący działalność Ciastkarnia „Karpatka”.
Wniosek był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 4 maja 2011r .
Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr X/58/2011 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w
Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości – działki
ewid.4316/21 położonej przy ul.Starowiejskiej.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta –
p.A.Dudzik – odczytał uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie z którym z
wnioskiem o sprzedaż części działki ewid.4316/21 stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna, położonej przy ul.Starowiejskiej /teren byłej bazy ZGK/ zwrócił się właściciel firmy
STC Kazek & Kazek – Spółka jawna (skład materiałów budowlanych).
Działka ta przylega bezpośrednio do nieruchomości na której zlokalizowany jest skład
materiałów budowlanych - STC Kazek & Kazek.
Ta część działki, która jest wnioskowana do zbycia jest wyłączona z programu rewitalizacji.
Położona jest ona w terenach oznaczonych symbolem UC- usługi komercyjne.

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta w dniu 11 marca
2011r. po odbyciu wizji w terenie pozytywnie zaopiniowała jej zbycie.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za”, 0 – „przeciw” i 2 –
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr X/59/2011 w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działek ewid.
4118/2 o pow.0,0355ha i 4105/3 o pow.0,0021 ha).
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały odczytanym przez Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta, działki ewidencyjne
4105/3 i 4118/2 o łącznej powierzchni 0,0376 ha położone są w Mszanie Dolnej - obręb
Gronoszowa.
Przylegają one bezpośrednio do działki siedliskowej o numerze 4118/2, będącej własnością
Wnioskodawcy, który zwrócił się z wnioskiem o ich sprzedaż.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta działki położone są w terenach
oznaczonych symbolem RP – tereny rolne i E7-ZL – tereny zieleni leśnej.
Wniosek o sprzedaż był rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej w dniu 11.03.2011r.
Komisja po odbyciu wizji lokalnej wyraziła pozytywną opinię co do przeznaczenia działek do
sprzedaży.
Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta – p.A.Malec –
odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr X/60/2011 w sprawie
zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości oznaczonej
numerami działek ewid. 4495/3 o pow.0,0050ha i 4513/3 o pow.0,0202ha, położonych przy
ul.Orkana – bocznej.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały odczytanym przez p.A.Dudzika Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady
Miasta, działki ewidencyjne 4495/3 o pow.0,0050ha i 4513/3 o pow.0,0202 ha położone są w
Mszanie Dolnej w obrębie Gronoszowa przy ul.Orkana – bocznej.
Przylegają one bezpośrednio do działek ewidencyjnych Wnioskodawczyni, która zwróciła się z
wnioskiem o ich sprzedaż.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta działki położone są w terenach
oznaczonych symbolem MN/U tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
i częściowo w terenach KDD – droga dojazdowa.

Wniosek o sprzedaż był rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej w dniu 11 marca 2011r., która odbyła oględziny w terenie
i wyraziła pozytywną opinię co do zbycia działek.
Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr X/61/2011 w sprawie
zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki
ewid.4699 o pow.0,0304ha) położonej w obrębie Gronoszowa przy ul.Orkana.
p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie z którym
działka ewidencyjna 4699 o powierzchni 0,0304 ha stanowi własność Gminy Miasta Mszana
Dolna. Położona jest ona w obrębie Gronoszowa przy ul.Orkana.
Działka 4699 przylega bezpośrednio do działek ewidencyjnych 4700 i 4698 stanowiących
własność Wnioskodawczyni, która zwróciła się z wnioskiem o jej sprzedaż.
W planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenach oznaczonych
symbolem A5 MN/U tj.tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
i częściowo w terenach KDG – droga ruchu przyśpieszonego.
Wniosek o sprzedaż działki ewidencyjnej 4699 był przedmiotem posiedzenia Komisji
Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej , która w dniu 4 maja 2011r.
wyraziła pozytywną opinię co do jej zbycia.
Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady – p.A.Malec – odczytał
projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 14 głosach „za”, 0 – „przeciw” i 1 –
„wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr X/62/2011 w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela członka rzeczywistego do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
Przewodniczący Rady Miasta – odczytał pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie przesłania uchwały potwierdzającej wybór delegata na WZC SGiPM w związku z
nową kadencją władz Stowarzyszenia.
Przewodniczący obrad przypomniał, że Miasto Mszana Dolna należy do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Małopolski. Do tej pory reprezentował je Burmistrz Miasta i niech tak zostanie.
Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie
wyboru p.T.Filipiaka – Burmistrza Miasta na przedstawiciela członka rzeczywistego do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr X/63/2011 w sprawie
wyboru przedstawiciela członka rzeczywistego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Małopolski.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.14 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:
 sprawa zakłócania bezpieczeństwa i ciszy nocnej /ul.Kopernika/ – fakt taki należy zgłaszać
telefonicznie Policji. O tej porze to jedyna instytucja, która może przyjąć takie zgłoszenie.
Straż Miejska tego nie wykona – bo ich o tej porze nie ma. Przekażę sprawę
Komendantowi Policji.
 progi zwalniające ul.Tolińskiego – ta ulica ma zrobiony projekt organizacji ruchu, który nie
przewiduje progów zwalniających. Jest to droga publiczna jednokierunkowa, więć nie
można rozwinąć tam nadmiernej prędkości. Są znaki informujące, że z przejścia dla
pieszych korzystają dzieci. Nowy projekt organizacji ruchu i zakup kompletu znaków
drogowych to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy.
 obsada Straży Miejskiej – na ten moment będzie dwóch strażników. Nie przewiduje się
ogłaszania konkursu, który miałby uzupełnić obsadę Straży Miejskiej.
 Sprawa przepustu – ustalimy termin i zrobimy.
 Progi zwalniające przy Przedszkolu ul.Leśna – ustawienie 1 progu wraz z oznakowaniem
to koszt 4-5 tys.zł.
 Ustawienie ławek k/przystanku nie mamy ławek na stanie.
Co do interpelacji p.W.Jamróz – radnej Powiatu Limanowskiego, Burmistrz zwrócił się z
prośbą by kierować je do właściwego adresata, czyli Starosty.
Co do chodnika na drodze nr 28 – to są to kompetencje GDDKiA. To jest ich zadanie.
Ad.15. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
p.S.Kogut – Kierownik MOPS – zwróciła się z prośbą o wypełnienie ankiety - diagnozy w
związku z potrzebą opracowania aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych
w Mieście Mszana Dolna na podst. ustawy o pomocy społecznej.
Radna p.Joanna Kotarba – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, poinformowała, że Komisja
opracowała ankietę nt. usprawnienia funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Komisji odczytała treść przedmiotowej ankiety.
W dalszej części posiedzenia toczyła się dyskusja n.t. sposobu rozpropagowania ankiety,
jednakże nie zajęto konkretnego stanowiska.
Przewodniczący Rady – odczytał również pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
o liczbie wybieranych przez Radę Miasta ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej.
W dalszej części Przewodniczący poinformował, że w tym roku kończy się kadencja ławników
i Rada Miasta musi wybrać do Sądu Rejonowego 2 ławników.
Podaję tę informację do wiadomości.

Ad.16. Zamknięcie obrad X zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął
obrady X zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec
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