Protokół Nr XI/11
z XI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
30 czerwca 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 Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.00 do godz. 16.25
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 XI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XI zwyczajną sesję Rady Miasta, przywitał
Radnych oraz zaproszonych Gości.
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 (zał. nr 3 do protokołu), po czym zwrócił się z
zapytaniem o uwagi do porządku posiedzenia.
Radny p.A.Dudzik – zgłosił uwagę do pkt 16 porządku obrad: („Podjęcie uchwały w sprawie
zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki ewid. 4466/2) położonej w Mszanie Dolnej przy
ul.Marka”). „Temat ten nie był omawiany na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej i proponuję przesunąć go na następną sesję, bo okazuje się, że sprawa jest
z poprzedniej kadencji Rady”.
W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał uzasadnienie do projektu przedmiotowej
uchwały, z którego wynika, że w październiku 2010r. Komisja odbyła oględziny w terenie i
pozytywnie zaopiniowała zbycie działki, jednakże z uwagi na fakt, że własność tej działki nie
została potwierdzona na rzecz Miasta Mszana Dolna decyzją Wojewody – nie było podstaw do
skierowania sprawy pod obrady Rady Miasta.
Decyzja ta została wydana w dniu 31 marca 2011r. a prawo własności zostało wpisane do księgi
wieczystej w dniu 7 czerwca 2011r.
Po odczytaniu uzasadnienia, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek p.A.Dudzika
– Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej o skreślenie
z porządku obrad punktu 16 - „Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości (działki ewid.4466/2) położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Marka

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 14 głosach „za”, 1 – „wstrzymującym się” i 0 –
„przeciw” przyjęła wniosek radnego p.Dudzika o skreśleniu z porządku obrad punktu 16
w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki
ewid. 4466/2) położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Marka”.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady złożył wniosek o wprowadzenie punktu „Podjęcie
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p.Wiesława Hrapkowicza na działalność Burmistrza
Miasta Mszana Dolna w sprawie OŚ.6218/01/10” – jako pkt-u 6 porządku obrad.
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 XI sesji Rady
Miasta Mszana Dolna, który obejmował:
2.
3.
4.
5.
6.

Przyjęcie protokołów nr IX/11 i X/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 rozpatrzenia skargi p.Wiesława Hrapkowicza na działalność
Burmistrza Mistrza w sprawie OŚ. 6218/01/10.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2011–2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr V/33/2011 Rady Miasta
Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Miasta Mszana Dolna na 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
-Miasta Mszana Dolna wraz ze sprawozdaniem rocznym Burmistrza Miasta z wykonania
budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna absolutorium
z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej.
15. Zatwierdzenie Statutu SP ZOZ w Mszanie Dolnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działek ewid. 4161/2 o
pow.0,0199ha i 4161/3 o pow. 0,0099ha) położonej przy ul.J.Marka.
17. skreślony na wniosek radnego.A.Dudzika (przed dodaniem pkt-u 6 był to pkt 16)
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad XI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.2. Przyjęcie protokołów nr IX/11 i X/11 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły nr IX/11 i X/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 IX/11 i X/11 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna :
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, w odrębnych głosowaniach, jednogłośnie przyjęła
protokoły odpowiednio nr IX/11 i X/11 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak - przedstawił informację o pracy w okresie od
ostatniej zwyczajnej sesji Rady Miasta tj. od dnia 30 maja br.
Ze spraw kontynuowanych są to prace rewitalizacyjne; na komunalnej trwają roboty
kamieniarskie. Na placu targowym prace zostały zakończone i obecnie trwają przygotowania do
ogłoszenia przetargu na podzielenie placu na sektory i ich wydzierżawienie
► ze spraw kontynuowanych to również remont ulicy Starowiejskiej w ramach „schetynówek”.
► rozpoczęto remont ulicy Tolińskiego w ramach powodziówek. Koszt zadania – 82tys.zł.
► na ukończeniu są prace przy budowie chodnika na ulicy Leśnej (inwestycja realizowana z
własnych środków budżetowych (58tys.zł.))
► odbyła się Komisja Wojewody na osuwiskach ( dojazd do os.Bołdony, os.Zarąbki, ul.Leśna
– dojazd do ujęcia wody.).
► uruchomiony został plac zabaw na osiedlu bloków (Krakowska)
► 27.06 – posiedzenie Wspólników GWT Sp. z o.o. i
posiedzenie ZGDGRiK
► rozwiązano umowę z PE Polska w sprawie projektu chodnika na ul.Krakowskiej.
► odbył się konkurs na dyrektora ZGK.
► ogłoszony został konkurs na Komendanta Straży Miejskiej.
Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny p.J.Szynalik – zwrócił się z zapytaniem o możliwość zamontowania znaku „zakaz
parkowania” na ul.Krasińskiego. Jest to droga jednokierunkowa, a samochody parkują po obu
stronach drogi.
Radny p.J.Stożek – czy będzie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych?
Następnie w imieniu mieszkańców ul.Słonecznej Radny zwrócił się również z prośbą o wycięcie
gałęzi na odcinku „usuniętych” korytek. Wiszące nad drogą gałęzie utrudniają przejazd.
Radny p.J.Wardyński – dla usprawnienia ruchu zwłaszcza we wtorki (dni targowe) postawić
znak – informację o parkingu znajdującego się 300m wyżej od miejsca parkowania samochodów
wzdłuż ulicy Marka.
Radny p.A.Dudzik – ponowił prośbę o oznakowanie ulic Flizaka i Smrekowej.
Radny p.W.Broczkowski – zwrócił się z prośbą by nie zaniechać sprawy projektu budowy
chodnika przy ul.Krakowskiej.

Radny p.R.Rataj – Wiceprzewodniczący Rady – mieszkańcy osiedla Krystusy proszą ponownie
o interwencję i regulację cieku. Z jednej strony zagrożona jest droga dojazdowa do domu
mieszkalnego, z drugiej natomiast niszczone są działki prywatnych właścicieli. Woda
przedostaje się do studzienki kolektora kanalizacyjnego. Czy pan Prezes ZGDGRiK mógłby
jakoś pomóc w tej sprawie w zakresie zabezpieczenia ujścia wody do studzienki kolektora
kanalizacyjnego.
Radny ponowił także sprawę przedstawianą na spotkaniu mieszkańców z Burmistrzem Miasta a
dotyczącą dróg dojazdowych do pól: os.Wilczaki i os.Rataje oraz drogi dojazdowej do 4
gospodarstw domowych – os.Bieńki (odcinek o dł. ok.50m). W tym pierwszym przypadku
sprawa wiązałoby się z ingerencją w prywatną posesję oraz teren RZGW natomiast w
przypadku os.Rataje chodzi tylko o udostępnienie koparki, żeby odprowadzić wodę.
Ad.5. Wystąpienia zaproszonych gości.
(brak zgłoszeń).
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Hrapkowicza na
działalność Burmistrza Miasta Mszana Dolna w sprawie OŚ 6218/01/10.
Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 31 maja 2011r. wpłynęła skarga pana
W.Hrapkowicza na Burmistrza Miasta Mszana Dolna. Skarga dotyczy opieszałości Burmistrza
Miasta w rozpatrzeniu decyzji SKO w Nowym Sączu w sprawie OŚ.6218/01/10 dot.
przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego.
Przewodniczący obrad poinformował, że skarga ta została skierowana do Komisji Rewizyjnej,
która zbadała zasadność zarzutów przedstawionych w skardze. Przewodniczący Rady poprosił
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska w sprawie skargi.
p.J.Stożek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu
16 czerwca 2011r. rozpatrzyła skargę p.Wiesława Hrapkowicza na opieszałość Burmistrza
Miasta w rozpatrzeniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w
sprawie OŚ.6218/01/10 dot. przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego.
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia
Komisji na którym była rozpatrywana przedmiotowa skarga.
Komisja wystąpiła do Rady Miasta z projektem uchwały o uznanie skargi za bezzasadną zgodnie
z załączonym do projektu uzasadnieniem.
W przedmiocie skargi swoje wyjaśnienie złożył Burmistrz Miasta, który nadmienił, że sprawa
dotyczy osiedla Podleśniaki, sprawa ta ciągnie się bardzo długo bo od 2002r. i jest ona
przedmiotem sporu sądowego.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady p.A.Malec – odczytał projekt
uchwały wraz uzasadnieniem i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 14 głosach „za”, 1 – „wstrzymującym się” i 0 –
„przeciw” podjęła Uchwałę Nr XI/64/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wiesława
Hrapkowicza na działalność Burmistrza Miasta Mszana Dolna w sprawie OŚ.6218/01/10.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2011 - 2025
Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF omówiła P.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta informując,
że zmiana WPF związana jest ze zmianami w budżecie po stronie dochodów i wydatków o
kwotę 144.854,69zł. Deficyt budżetowy w związku z tymi zmianami nie zmienia się, przychody
i rozchody również pozostają bez zmian.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 12 głosach „za”, 3 – „wstrzymujących się” i 0 –
„przeciw” podjęła Uchwałę Nr XI/65/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2011 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr V/33/2011 Rady
Miasta Mszana Dolna.
Projekt uchwały omówiła P.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta informując, że zmiana uchwały
dotyczy „poprawienia” błędu pisarskiego popełnionego w uchwale budżetowej z 2011 poprzez
wpisanie kwoty limitu zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w
wysokości 995.778,00zł zamiast 994.778,00zł.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za”, 2 – „wstrzymujących się” i 0 –
„przeciw” podjęła Uchwałę Nr XI/66/2011 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr
V/33/2011 Rady Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2010 przedstawiła i omówiła
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta. Zgodnie z projektem zwiększa się dochody budżetu miasta
o kwotę 144.854,69 zł. i dokonuje następujących zmian:
W dziale 600:
– zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 344.070zł. ponieważ po przetargu na remont
ul.Starowiejskiej zmniejszyła się kwota zadania, która poprzednio została wprowadzona do
budżetu na podstawie promesy.
– zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 18.889,45zł. ponieważ kwota na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych po przetargu zgodnie z umową zmniejszyła się (poprzednią kwotę
wprowadzono na podstawie promesy).
W dziale 700 zwiększa się dochody w związku ze sprzedażą o 50 tys.zł.(wykonanie jest większe
od planu).
W dziale 750 zwiększa się dochody o kwotę 3.000.00zł. – jest to dotacja w ramach porozumienia
z Powiatem Limanowskim na dofinansowanie imprezy p.n.„Festiwal orkiestr dętych”

W dziale 853 zwiększa się dochody o kwotę 814,14zł. – dotacja na realizację programów
w ramach PKOL
W dziale 900 – zwiększa się dochody o kwotę 4.000zł. – jest to dotacja otrzymana od Powiatu
Limanowskiego w ramach pomocy finansowej na wywóz azbestu.
Załącznik nr 2 – to zmiany w planie wydatków budżetowych, tj:
W dziale 600 zmniejszono wydatki na:
 remont ulicy Starowiejskiej o kwotę 563.070zł,
 usuwanie skutków powodzi o kwotę 18.889,45zł. odpowiednio do zmniejszenia
dochodów.
W dziale 700 zwiększa się wydatki o kwotę 649.000zł. /wymiana gruntu na terenach
rewitalizowanych/.
W dziale 750 zwiększa się wydatki 3tys.zł. adekwatnie do dochodów na realizację wspólnie
z powiatem imprezy: „Festiwal orkiestr dętych”.
W dziale 852 zmniejsza się zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 321,95 zgodnie z pismem
Kierownika MOPS-u przenosząc tą kwotę do rozdziału 85395 w którym dokonuje się również
zwiększenia dotacji z POKL o 814,14 zł.
W dziale 900 – zwiększa się wydatki o 70tys.zł. na pokrycie kosztów II części robót
kanalizacyjnych na ul.Starowiejskiej. W rozdziale 90002 zwiększa się wydatki o uzyskaną
pomoc finansową w wys.4tys.zł.
Pozostałe załączniki to uszczegółowienie w grupach wydatków.
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 XI/67/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po
stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Projekt uchwały omówiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta wyjaśniając, że projekt tej uchwały
jest tylko uszczegółowieniem podjętej już uchwały budżetowej na 2011 rok, w której uchwalono,
że na ten rok podejmujemy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz
na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
Ta uchwała uszczegóławiająca jest niezbędna do tego, by ubiegać się zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości
zaciągnięcia kredytu, po czym by móc rozpocząć procedurę przetargową. W uchwale jest
sprecyzowane w jakich latach i z jakich źródeł ten kredyt zostanie spłacony.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, 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 XI/68/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z
tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na 2011 rok.
Projekt uchwały omówiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta wyjaśniając, że projekt tej uchwały
jest również tylko uszczegółowieniem podjętej już uchwały budżetowej na 2011 rok, podobnie
jak powyższa uchwała. Ta dotyczy innego artykułu ustawy o finansach publicznych, a więc musi
to być odrębna uchwała.
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (13 głosów „za” , 0 –
„przeciw” i 2 – „wstrzymujące się” ) podjęła Uchwałę Nr XI/69/2011 w sprawie zaciągnięcia
kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy -Miasta Mszana Dolna wraz ze sprawozdaniem rocznym
Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2010.
p.Adam Malec – Przewodniczący obrad – poinformował, że sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2010r. było przedmiotem prac odpowiednich
Komisji Rady, zwłaszcza dogłębnie zostało zbadane przez Komisję Rewizyjną, która wyraziła w
tej sprawie pozytywną opinię.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mszana Dolna za rok 2010 stanowi załącznik nr 10
do protokołu z sesji.
W dalszej części, Przewodniczący obrad odczytał opinię RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Mszana Dolna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Mszana Dolna za 2010 rok.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraziło pozytywną opinię w tej sprawie,
stwierdzając m.in:
- spełnienie wymogów co do szczegółowości dochodów i wydatków ustalonych przepisami
art.269 ustawy o finansach publicznych;
- zgodność przedstawionych kwot planowanych dochodów i wydatków z uchwałą budżetową po
uwzględnieniu zmian dokonanych w roku budżetowym.
- zgodność wykonanych dochodów i wydatków ze sprawozdaniami budżetowymi
sporządzonymi wg stanu na dzień 31.12.2010r.
Dochody budżetu w 2010r. zostały zrealizowane w wysokości 20.777.366,35 co stanowi 82,7%
ich planu, natomiast wydatki wykonano w kwocie 21.832.250,70 a więc na poziomie 80,1%
planu.
- prawidłowe ustalenie wyniku budżetu miasta na koniec roku budżetowego.
W dalszej części p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – wyjaśniła przyczyny niskiego poziomu
wykonania dochodów i wydatków majątkowych. Sprawozdanie w części opisowej zawiera
również takie wyjaśnienie, a mianowicie jest to związane tylko i wyłącznie z rewitalizacją.
W 2010 roku nie rozpoczęto zaplanowanych robót budowlanych dotyczących rewitalizacji
Miasta z powodu przedłużającego się postępowania przetargowego /odwołanie do KIO/
w związku z tym w 2010r. nie otrzymano na ten cel planowanej w wysokości 2.333.723,09zł.
dotacji celowej (stąd niskie wykonanie dochodów i wydatków majątkowych).

W dalszej części Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o z zapytaniem o uwagi, pytania
odnośnie sprawozdań.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdań za 2010r. i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (13 głosów „za” , 0 –
„przeciw” i 2 – „wstrzymujące się” ) podjęła Uchwałę Nr XI/70/2011 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna
absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.
Przewodniczący obrad - p.Adam Malec – zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
o przedstawienie wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2010rok.
p.J.Stożek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – na posiedzeniu w dniu 06.06.2011r.
dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 i sporządziła wniosek w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Wniosek ten został przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Wiosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta wraz z
opinią o sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2010r.
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2010 i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta.
Przewodniczący Rady – prosi o pytania i uwagi.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania opinii Kolegium
RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
Mszana Dolna.
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie
zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2010 rok. Opinia stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
W dalszej części posiedzenia, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania
budżetu miasta za rok 2010.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością ustawowego składu Rady (13
głosów „za”, 0 – „przeciw” i 2 – „wstrzymujące się”) przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna za rok 2010.
Uchwała Rady Miasta Nr XI/71/2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z
tytułu wykonania budżetu na 2010 rok stanowi załącznik nr 14.

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Mszanie
Dolnej.
Projekt uchwały przedstawiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta wyjaśniając, że zmiana regulaminu
polega tylko i wyłącznie na dostosowaniu zapisów do obowiązujących przepisów prawa.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, 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 XI/72/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Straży
Miejskiej w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15. Zatwierdzenie Statutu SP ZOZ w Mszanie Dolnej.
P.Z.Łabuz – statut SP ZOZ został nadany w 1999r. przy okazji jego utworzenia. Od tej pory
statut by wielokrotnie zmieniany. Zmiany dotyczyły głównie §7 tj.zakresu działania SP ZOZ-u,
ponieważ ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nakłada obowiązek dostosowania statutu do
umowy na świadczenie usług jaką zawiera SP ZOZ z NFZ a wcześniej z Kasą Chorych.
Projekt uchwały obejmuje tekst jednolity statutu SP ZOZ z dokonaniem zmian w §7 /wykreślona
jest specjalistka zgodnie do umowy na świadczenie usług/.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, 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 XI/73/2011 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działek ewid.
4161/2 o pow.0,0199ha i 4161/3 o pow. 0,0099ha) położonej przy ul.J.Marka.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały odczytanym przez p.A.Dudzika Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta,
działki ewidencyjne o których mowa w uchwale położone są przy ul.Marka. Przylegają one
bezpośrednio do nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym stanowiącym własność
Państwa Janików.
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej w dniu 4 maja 2011r. odbyła
oględziny w terenie opiniując pozytywnie ich zbycie, jednak z uwagi na fakt, że własność
działki 4161/3 nie została potwierdzona na rzecz Miasta Mszana Dolna decyzją Wojewody – nie
było podstaw skierowania pod obrady Rady Miasta.
Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 31 marca 2011r stwierdził nabycie tej działki przez Miasto
Mszana Dolna a prawo własności zostało wpisane do księgi wieczystej w dniu 7 czerwca 2011r.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI/74/2011 w sprawie
zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► co do montażu znaku zatrzymywania się i postoju na ul.Krasińskiego – to środków na
paragrafie przeznaczonym na zakup oznakowania nie ma. Czy jest sens dublowania
oznakowania, skoro jest to ulica jednokierunkowa to jest oczywiste, że nie wolno parkować po
obu stronach drogi.
Najbardziej skuteczną metodą byłoby pojawienie się tam patrolu.
► zbiórka odpadów wielkogabarytowych - sprawa rozwiąże się jak zacznie obowiązywać
uchwalona już ustawa śmieciowa. Firma wywozowa, będzie musiała zabierać „wystawione”
odpady wielkogabarytowe.
► powieszenie tablicy informacyjnej o zakazie parkowania przy ul.Marka – ta sama sytuacja co
wyżej.
► oznakowanie ulic Flizaka i Smrekowej – jeżeli znajdą się środki to zrobimy te tablice.
► chodnik na ul.Krakowskiej – nie odstępujemy od tego zadania, tylko cała procedura musi być
prowadzona od początku.
► drogi rolnicze (Słomka) – prace na ul.Słomka dotyczą terenów, które nie są własnością
Miasta. To są drogi powstałe ze spółek.
Nie możemy wydatkować pieniędzy na drogi nie będące własnością Miasta. Ponadto
zlikwidowany został fundusz odbudowy dróg rolniczych który „trafił” do Urzędu
Marszałkowskiego.
► pomysł na wykorzystanie i pomoc Prezesa ZGDGRiK w zabezpieczeniu ujścia wody do
studzienki kolektora kanaliz./ul.Słomka/ – może udałoby się umocnić te brzegi.
► ulica Słoneczna (odcinek drogi pozbawionej korytek) – ta droga nie jest własnością Miasta.
Drzewa rosną w działce, a nie na drodze.
Ad.19. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
p.T.Dul – Dyrektor ZGK – zasygnalizował o planowanej podwyżce cen wody i poinformował,
że w najbliższym czasie wystąpi z wnioskiem taryfowym. Wniosek taki powinien być
sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa.
Dyrektor ZGK przedstawił również zasady naliczania taryf (ustalenia ceny wody) oraz
przedstawił dla porównania obowiązujące taryfy w miastach sąsiednich.
Obowiązująca do tej pory cena wody w mieście Mszana Dolna wynosi: 2 zł/1m3 /nie ma
rozgraniczenia grup taryfowych/. Opłata abonamentowa wynosi: 1,50 zł. Natomiast w miastach
sąsiednich ceny wody są o dużo wyższe.
Dyrektor ZGK zasygnalizował również o potrzebie wygospodarowania środków na zakup
wodomierzy.
W dalszej części wolnych wniosków Przewodniczący Rady poinformował Radę o skardze
złożonej przez Panią Z.Potaczek w dniu 24 czerwca br.
Przewodniczący Rady poinformował, że skargi tej nie skierował na Komisję Rewizyjną, bo wg
opinii mecenasa skarga ta nie musi być rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną.
Następnie Przewodniczący obrad zapoznał Radę ze skargą odczytując jej treść wraz z
załączonymi do niej pismami.

Zarzut postawiony w skardze dotyczy odmowy Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy
prawnej przez radcę prawnego Urzędu Miasta (w prywatnej sprawie prowadzonej przez sąd).
W dalszej części posiedzenia, Burmistrz Miasta odniósł się do zarzutu postawionego w skardze
p.Z.Potaczek, przedstawiając bieg zdarzeń z tym związanych począwszy od dnia pierwszego
posiedzenia sądu w Jej prywatnej sprawie.
Radny p.R.Rataj – Wiceprzewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem: „czy Rada uznaje by
sprawę tą kierować na Komisję Rewizyjną, czy nie ma takiej potrzeby?”
Wobec braku uwag i pytań p.R.Rataj – złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
niniejszej sesji punktu „Rozpatrzenie skargi p.Z.Potaczek na działanie Burmistrza Miasta
Mszana Dolna”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek p.R.Rataja o wprowadzenie do porządku
obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia skargi p.Z.Potaczek.
Rada Miasta w glosowaniu jawnym, bezwzględną większością ustawowego składu Rady
przyjęła wniosek Wiceprzewodniczącego Rady- p.R.Rataja o wprowadzeniu do porządku
obrad punktu: „Rozpatrzenie skargi Pani Zofii Potaczek na działanie Burmistrza Miasta
Mszana Dolna”.
Po głosowaniu Przewodniczący Rady poinformował, że punkt ten będzie rozpatrywany po
wolnych wnioskach jako pkt 20.
W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał złożone przez radnego p.R.Darę wezwanie do
usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr X/56/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 maja
2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodniczący obrad poinformował o opinii prawnej w tej sprawie i stwierdził, że Rada nie
będzie zajmować się tą sprawą, bo na uchwałę Rady Miasta została złożona przez radnego
p.R.Darę skarga do sądu administracyjnego.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał podziękowanie Prezesa OSP dla radnych Miasta za
przeznaczenie diet na sfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.
Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Potaczek na działalność
Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Radny p.Wł-w Broczkowski – wydaje mi się, że pan Burmistrz Miasta jest w tej sprawie osobą
postronną. To nie wynika z przepisu, że każdy mieszkaniec ma uzyskać pomoc prawną.
W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w
sprawie rozpatrzenia skargi p.Z.Potaczek.
Radny p.W.Broczkowski – czy nie należałoby umieścić w uzasadnieniu skargi zdania, że
Burmistrz nie jest stroną w sprawie. Na co skarżyć się, jak nie ma podstaw?
W trakcie dyskusji nad tym zapisem uznano, że wystarczający jest zapis w projekcie
uzasadnienia skargi, że „Burmistrz Miasta nie ma żadnych kompetencji do przydzielania pomocy
prawnej dla obywateli”.

Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi p.Z.Potaczek
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI/75/2011 w sprawie
rozpatrzenia skargi Pani Zofii Potaczek na działalność Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad.21. Zamknięcie obrad XI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady
XI zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec
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