Protokół Nr XII/11
z XII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
25 sierpnia 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.17.00.
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.
Nieobecni Radni: p.W.Broczkowski, p.M.Dulęba.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XII zwyczajną sesję Rady Miasta, przywitał
Radnych oraz zaproszonych Gości.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się 13 Radnych, co stanowi
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 poinformował o
pisemnym wniosku radnych w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dot.
przedstawienia wyników ankiet n.t. działalności SP ZOZ w Mszanie Dolnej.
Wniosek radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zaproponował zatem, aby ten punkt wprowadzić po pkt 5 planu posiedzenia jako
pkt 6, tj: „Informacja Komisji Zdrowia w sprawie ankiet dotyczących funkcjonowania SP ZOZ w
Mszanie Dolnej”.
oraz po pkt 2 – udzielić głosu p.R.Rokosz w sprawie: „Kompleksowego programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Mszana Dolna oraz 3 gmin partnerskich”
Wobec braku innych uwag i wniosków, Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
wprowadzenie proponowanych zmian do porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła proponowane zmiany do porządku
obrad.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianie, który obejmował:
1. .
2. Przyjęcie protokołu nr XI/11 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja nt. „Kompleksowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy i Miasta Mszana Dolna oraz 3 gmin partnerskich”.
4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Informacja Komisji Zdrowia w sprawie ankiet dotyczących funkcjonowania SP ZOZ
w Mszanie Dolnej”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia w Mieście Mszana Dolna taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna
na lata 2011–2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów
i wydatków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne w Mieście Mszana Dolna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości - działki ewid. nr 209
położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Krakowskiej.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XI/11 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XI/11 z posiedzenia Rady Miasta został
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Został on również przesłany do radnych pocztą
elektroniczną.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr
XI/11 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna :
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr XI/11 z posiedzenia Rady
Miasta Mszana Dolna.

Ad.3. Informacja nt. „Kompleksowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy i Miasta Mszana Dolna oraz 3 gmin partnerskich”.
p.R.Rokosz – przedstawiciel firmy „Ragar” zajmującej się kompleksowym unieszkodliwianiem
materiałów zawierających azbest przedstawił informację o szkodliwości i zasadach postępowania z
azbestem.
Ad.4. 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 czerwca br.
► ze spraw kontynuowanych są to prace rewitalizacyjne; na komunalnej, placu targowym,
w parku miejskim i Rynku. Burmistrz Miasta przy tej okazji przedstawił bieżący etap prac
rewitalizacyjnych w poszczególnych częściach Miasta.
Co do placu targowego to 4.07.br. odbył się formalny odbiór robót po rewitalizacji.
► ze spraw kontynuowanych to również remont ulicy Starowiejskiej w ramach „schetynówek”,
gdzie trwają już ostatnie prace.

30.08. – odbędzie się komisyjne badanie podbudowy i nośności drogi przed położeniem
asfaltu.
► remont ul.Tolińskiego w ramach powodziówek.
► z kostki wykonano zjazd z ul.Marka do Przedszkola Nr 2.
► zakończona została budowa chodnika wzdłuż ul.Leśnej na odc. ponad 500m.
► interwencja na os.Majdówka w sprawie wody opadowej
► 02.07. – Mszana Dolna, KS Turbacz Powiatowe Zawody Strażackie
► 03.07. – udział w obchodach 100-lecia parafii w Kasince Małej,
► 04.07. – Limanowa, konwent wójtów i burmistrzów z terenu powiatu limanowskiego
► 05.07. – Limanowa, spotkanie z ministrem ochrony środowiska p.S.Gawłowskim i prezesem
NFOŚ nt. wdrożenia ustawy śmieciowej.
► 05.07. – Mszana Dolna, akt notarialny dot.Spółki GWT,
► 06.07. – akt notarialny z p.Aleksandrowiczem;
► 14.07. – Mszana Dolna, spotkanie z Wicestarostą Limanowskim - p.F.Dziedziną
i Dyrektorem ZSTI nt. wspólnej budowy kompleksu boisk „Orlik 2012”
► 15.07. – Mszana Dolna, obchody 601 rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Msza Św. na
mszańskim Grunwaldzie.
► 18.07. – Mszana Dolna, spotkanie z grupą z Izraela, wizyta na grobach ofiar II wojny św.
► 22.07. – Limanowa, akt notarialny z p.Cichórz (sprzedaż działki na terenach ZGK);
► 26.07. – Limanowa, powiatowe Święto Policji;
► 29.07. – Mszana Dolna, sala konferencyjna Urzędu Miasta – spotkanie z mieszkańcami Rynku
nt. przebiegu rewitalizacji.
► 01.08. – Mszana Dolna, spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z
Tymbarku w temacie wsparcia finansowego Stowarzyszenia.
► 04.08. – Mszana Dolna, akt notarialny z P.P.Kolar (dot. działki na ul.Orkana).
► 05.08. – Kraków, odbiór promesy na usuwanie skutków powodzi – kwota 130tys.zł na
ul.Słoneczną.
► 09.08. – spotkanie z kupcami z placu targowego w sprawie przetargu na miejsce handlowe na
zrewitalizowanym terenie targowiska.
► 10.08.- Mszana Dolna, Urząd Gminy – spotkanie dotyczące kolejnego etapu tzw. „programu
szwajcarskiego” tj.budowy instalacji solarnych.
► Kraków, Urząd Marszałkowski – spotkanie z Dyrektorem Departamentu Funduszy
Europejskich dot.propozycji protokołu pokontrolnego ws. budowy hali sportowej.
► 11.08. – Mszana Dolna, spotkanie z Prezesem ZGDGRiK ws. przeniesienia siedziby ZGK na
ul.Krakowską.
► 15.08. – Glisne, udział w uroczystościach religijno-patriotycznych upamiętniających poległych
i zmarłych żołnierzy AK Oddziału Partyzanckiego „Adama”.
► 16.08. – Mszana Dolna, spotkanie z Zarządem PSOUU nt. postępu prac nad zmianami zapisów
w planie zagospodarowania przestrzennego miasta (dot.budynku na stadionie).
Na koniec Burmistrz Miasta poinformował, że:
- odbył się przetarg na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mszana Dolna,
- w najbliższy wtorek odbędzie się przetarg na oddanie w dzierżawę miejsc handlowych na
zrewitalizowanym placu targowym.
Przy tej okazji Burmistrz Miasta nadmienił o programie „Mój rynek”, do którego Miasto przystąpi
z zamiarem wykonania targowiska w II części placu targowego.

Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny p.J.Stożek– zwrócił się z zapytaniem o sprecyzowanie na co konkretnie zostanie
przeznaczona kwota 130 tys.zł. (dot.ul.Słonecznej).
Radny p.R.Rataj – mieszkańcy os.Wonioły proszą o uzupełnienie (załatanie) dziur na drodze.
Ad.5. Wystąpienia zaproszonych gości.
Ad.6. Informacja Komisji Zdrowia w sprawie ankiet dotyczących funkcjonowania
SP ZOZ w Mszanie Dolnej”
p.J.Kotarba – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Spraw Socjalnych,
odczytała protokół z posiedzenia Komisji dotyczącego analizy wyników ankiet w sprawie
funkcjonowania SP ZOZ w Mszanie Dolnej. Protokół Komisji Zdrowia stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
Następnie, Przewodnicząca Komisji odczytała załączone do protokołu sprawozdanie.
W dalszej części posiedzenia rozgorzała dyskusja nt. ankiety, a głównie zarzutów dot.działalności
Ośrodka Zdrowia.
p.A.Majchrzak – Dyrektor SP ZOZ w Mszanie Dolnej – stwierdziła, że w wyniku utraty kontraktu
na specjalistykę, Komisja Zdrowia rozpoczęła atak na Ośrodek Zdrowia, a stroną w tej sprawie jest
NFZ.
Radna p.I.Łacna – w ustosunkowaniu powiedziała, że wszystkie słowa i zarzuty jakie padły to były
słowa mieszkańców, a nie Komisji Zdrowia.
Burmistrz Miasta – przedstawił starania - „drogę walki” o specjalistyczne świadczenia medyczne
w SP ZOZ, odczytując kolejno wszystkie kierowane i otrzymywane w tej sprawie pisma.
Nadmienił, że sprywatyzowanie Ośrodka nie daje gwarancji, że ta specjalistyka będzie.
Zadaniem samorządu jest zapewnienie podstawowej opieki medycznej.
Do sytuacji i poruszanego problemu Ośrodka Zdrowia w Mszanie Dolnej odniósł się Wicestarosta
Limanowski – p.F.Dziedzina, który zaapelował, by w sprawach tych podejmować ostrożne
decyzje. Poruszył też kwestię możliwości przeniesienia opieki całodobowej z powrotem do
Ośrodka Zdrowia.
Ponadto Wicestarosta przedstawił realizowane i planowane inwestycje powiatowe realizowane na
terenie Miasta Mszana Dolna i okolicznych miejscowościach. Są to m.in.: remont Domu Wczasów
Dziecięcych w Porębie Wielkiej. W Rabie Niżnej powstał DPS. Przy ZSP w Mszanie Dolnej przy
ul.Marka została oddana do użytku sala gimnastyczna. Przy ZS nr 1 planowane jest wykonanie
odwodnienia budynku.
Na koniec, do sytuacji i poruszanego problemu Ośrodka Zdrowia w Mszanie Dolnej odniósł się
p.Przewodniczący Rady Gminy, który powiedział, że panaceum na rozwiązanie problemu nie jest
na pewno prywatyzacja. Powiedział, że na terenie Gminy Mszana Dolna wszystkie ośrodki są
niepubliczne i też jest różna opinia n.t. ich działalności.
Podkreślił też, że zupełnie czym innym jest tutaj „specjalistyka”.
Wobec zakończenia dyskusji w tym temacie, Przewodniczący Rady ogłosił parominutową przerwę
w obradach.

Po przerwie Rada Miasta rozpoczęła obrady od sprawy wniosku grupy dzierżawców lokali w
budynku ZGK przy ul.Starowiejskiej w sprawie obniżenia stawki czynszu.
Dzierżawcy zwrócili się o obniżenie czynszu (z kwoty ok.60 zł.za m2) i zrównania stawki do
wysokości czynszu lokali znajdujących się tuż obok (stare garaże ZGK), gdzie obowiązująca
stawka czynszu od sierpnia 2011 wynosi 30zł/m2 (uprzednio wynosiła ok.15zł./m2).
Dzierżawcy zwracali się z prośbą o obniżenie czynszu już w 2003r. ale otrzymali negatywną
odpowiedź.
W trakcie dyskusji w której udział wzięli radni zwrócono uwagę na tak duże rozbieżności
wysokości czynszu w lokalach przy ul.Starowiejskiej. Radni wyrazili akceptację dla działań
zmierzających do zrównania stawek czynszu za lokale przy ul.Starowiejskiej.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia w Mieście Mszana Dolna taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
p.T.Dul – Dyrektor ZGK – przedstawił wyliczenie taryfy wraz z kalkulacją nowej stawki za 1m3
wody.
Na podstawie przedmiotowej kalkulacji cena wody wzrosła z 2 zł netto do 2,39zł/1 m3, natomiast
opłata abonamentowa (stała) wzrosła z 1,50zł. do 2,50 na m-c.
Ostatnia podwyżka ceny wody była w 2008r., a nowa taryfa będzie obowiązywać od 1.X.2011r.
Podwyżka wynika z kalkulacji rozliczeń faktycznie ponoszonych kosztów na wodociągi.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady p.A.Malec – odczytał projekt
uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/76/2011 w sprawie
zatwierdzenia w Mieście Mszana Dolna taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2011-2025.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta. Zgodnie z projektem
uchwały i objaśnieniem w niej zwartym zmiana uchwały dotyczy zwiększenia dochodów i
wydatków ogółem o kwotę 176.406,45zł. Zmiany w budżecie w ppkt a) oraz c) – g) zostały
wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta, natomiast dzisiaj uchwałą Rady
Miasta zostaje do wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków promesa z MSWiA w
wysokości 130tys.zł.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 12 głosach „za”, 0 – „przeciw” i 1 – „wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr XII/77//2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mszana Dolna na lata 2011 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie
dochodów i wydatków.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta. Zmiana uchwały dotyczy wprowadzenia
promesy z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 130tys.zł.
(dofinansowanie do remontu ul.Słonecznej na wyznaczonym odcinku).
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, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/78 /2011 w sprawie
zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne w Mieście Mszana Dolna.
Projekt uchwały omówiła p.Z.Łabuz- Sekretarz Miasta: ostatnia nowelizacja ustawy o systemie
oświaty zobowiązała rady gmin do podjęcia nowych uchwał o ustaleniu opłat w przedszkolach.
Obowiązujące do tej pory uchwały zachowują ważność do końca sierpnia b.r.
Konieczność podjęcia nowej uchwały wynika ze zmiany definicji „publicznego przedszkola”,
które zgodnie z założeniem ustawy ma bezpłatnie realizować podstawę programową wychowania
przedszkolnego w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Rada ma ustalić
w jakich godzinach ta podstawa programowa będzie realizowana oraz ma ustalić opłatę za opiekę
w pozostałych godzinach i świadczenia wykraczające poza podstawę programową.
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały, radni zgłosili poprawkę do §5 projektu uchwały, by
dokonać tam skreślenia zapisu „pkt 1”. Zatem §5 projektu uchwały będzie miał brzmienie:
„§5. Opłata, o której mowa w §4 nie obejmuje kosztów wyżywienia.”
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady p.A.Malec – odczytał projekt
uchwały z uwzględnieniem poprawki w §5 i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/79/2011 w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w Mieście
Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników.
Przed wyborem ławników rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię
o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Przewodniczący Rady poinformował, że do pracy w zespole opiniującym kandydatów na
ławników, zgodnie z pismami Prezesa Sądu Rejonowego w Limanowej oraz Komendanta Policji
w Mszanie Dolnej zostali wyznaczeni odpowiednio: SSR p.Rafał Obrzud oraz asp.p. Jan Stożek.
Natomiast radni do składu zespołu opiniującego zgłosili:
- Mec. p.Antoniego Piegzę,
- radną p.Bogumiłę Cieżak oraz
- radnego p.Jerzego Karczewskiego

W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania zespołu
opiniującego kandydatów na ławników, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 11 głosach „za”, 2 – „wstrzymujących się” i 0 –
„przeciw” podjęła Uchwałę Nr XII/80/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości – działki ewid.
nr 209 położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Krakowskiej.
p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie z którym działka ewid. nr 209
położona jest przy ul.Krakowskiej nad rz.Rabą w terenach lasów (wg zapisów w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta). Obecnie działka ta jest dzierżawiona.
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowała sprzedaż
działki nr 209.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/81/2011 w sprawie
zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► co do ul.Słonecznej- Burmistrz Miasta przedstawił zakres robót, który dotyczy 200m odcinka
ul.Słonecznej do P.P.Kaletka.
► droga os.Wonioły – podjedziemy i zobaczymy.
Następnie Burmistrz Miasta poinformował, że zbliża się koniec prac rewitalizacyjnych w parku
miejskim, który zostanie przekazany do użytku. Tereny te należały niegdyś do Rodziny
Krasińskich i wobec tego Burmistrz zaproponował by parkowi nadać nazwę: Rodziny Krasińskich
lub Hr.Krasińskich /nazwa do uzgodnienia z p.Dangel – spadkobierczynią Rodziny Krasińskich/.
Ad.14. Wolne wnioski.
-------Ad.15. Zamknięcie obrad XII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady
XII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec

