Protokół Nr XIII/11
z XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
30 września 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. 16.00
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 – 14 Radnych
Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p. Adam Malec otworzył XIII zwyczajną sesję Rady Miasta, przywitał
Radnych oraz zaproszonych Gości.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się 14 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 (załącznik nr 3 do protokołu), po czym
zwrócił się z zapytaniem o uwagi do porządku obrad. Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Burmistrza Miasta (stanowiący załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu) o wprowadzenie do porządku obrad punktów:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i
wydatków
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2011-2025
3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu budżetu
miasta za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej i informacji o przebiegu wykonywania planów finansowych jednostek, o których
mowa w art. 9 pkt. 10,13,14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla
których organem założycielskim jest miasto Mszana Dolna
Przewodniczący odczytał również wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mszanie Dolnej (załącznik nr 5 do protokołu) o podjęcie uchwały w sprawie realizacji
projektu pod nazwą „Skuteczne instytucje – bezpieczna rodzina”. Rozwój wiedzy,
umiejętności i współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Mszana
Dolna
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z uwzględnieniem zmian, po czym poddał go
pod głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XIII sesji Rady
Miasta Mszana Dolna, który obejmował:
2. Przyjęcie protokołu nr XII/11 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna
3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami
4. Informacje i zapytania Radnych
5. Wystąpienia zaproszonych gości
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie
dochodów i wydatków
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2011-2025
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
budżetu miasta za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonywania planów finansowych
jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10,13,14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Mszana Dolna
9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Skuteczne instytucje –
bezpieczna rodzina”. Rozwój wiedzy, umiejętności i współpracy na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Mszana Dolna
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Miasto Mszana Dolna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy w mieście Mszana Dolna nazwy Kazimierza
Wielkiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu nazwy: Pank Miejski im.
Rodziny hr. Krasińskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego
najemcy w drodze bezprzetargowej
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – działki ewid. 7327/2 o pow. 0,1132
ha położonej w obrębie Słomka.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem
działki ewid. 4163/2 o pow. 0,0304 ha położonej przy ul. J. Marka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości – działki ewid. nr
4276/3 o pow. 0,0356 ha położonej przy ul. Ogrodowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mającej wydzielić się z działki ewid.
nr 4467/3 położonej w Mszanie Dolnej przy ul. J. Marka.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mającej wydzielić się z działki ewid.
nr 4466/2 położonej w Mszanie Dolnej przy ul. J. Marka.
19. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję 2012-2015.
20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Mszana Dolna za rok szkolny
2010/2011.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XII/11 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XII/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.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 12 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”
przyjęła protokół nr XII/11 z posiedzenia 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 25 sierpnia br.
 trwa rewitalizacja miasta – trwają prace na terenie komunalnej, w parku miejskim
wykonano alejki, dokonano nasadzeń, zamontowano oprawy na lampach. Prace
rewitalizacyjne na placu targowym zostały już zakończone, w momencie otrzymania
interpretacji z Urzędu Skarbowego dotyczącej zwrotu podatku VAT udostępnimy plac
targowy handlującym. W ramach prac rewitalizacyjnych na rynku wyłożono asfalt,
trwają prace brukarskie, wykonano przyłącza.
 6 października 2011 r. nastąpi odbiór ul. Starowiejskiej
 remont ul. Tolińskiego do os. na ul. Podhalan – remont nawierzchni i chodnika
 26 września 2011 r. – rozpoczął się remont ul. Słonecznej po powodzi – 200 m.
Remont będzie wykonany metodą recyklingu
 przy udziale GDDKiA pogłębiono i udrożniono 2 przepusty i rowy przy drodze
krajowej nr 28 osiedle Majdówka i okolice p. Kasprzyków i p. Kusz
 28 sierpnia 2011 r. odbyły się Gminne Dożynki w Niedźwiedziu
 29 sierpnia 2011 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla Majdówka na Słomce
w sprawie udrożnienia przepustów i rowów
 30 sierpnia 2011 r. - ul. Starowiejska – badanie nośności podbudowy przed
położeniem masy – 1500 m – 20 punktów pomiarowych – wszystkie normy zostały
spełnione
 30 sierpnia 2011 r. – przetarg na miejsca handlowe na zrewitalizowanym placu
targowym
 31 sierpnia 2011 r. – spotkanie z inwestorami ul. Starowiejskiej
 31 sierpnia 2011 r. – pogrzeb p. Andrzeja Żurka – radnego Gminy Mszana Dolna –
Olszówka
 1 września 2011 r. – inauguracja nowego roku szkolnego
 2 września 2011 r. – spotkanie dotyczące przejścia na ul. Orkana oraz budowy ronda –
spotkanie w biurze p. Tadeusza Patality. Spotkanie dotyczyło m.in.„wyrzucenia”
ruchu samochodowego poza dawną mieszalnie pasz. Kolejne spotkanie odbyło się 28
września 2011 r.
 5 września 2011 r. – Witold Latusek – wicemarszałek województwa małopolskiego
 7 września 2011 r. – w Szczyrzycu odbyły się pokazowe ćwiczenia
 8 września 2011 r. – odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu
Sportowego „TURBACZ”
 9 września 2011 r. – Comenius – spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 i
nauczycielami koordynującymi projekt
 9 września 2011 r. – Turniej piłkarski „Żaków” – 8 drużyn – wygrała drużyna z
Zespołu Szkół Miejskich Nr 1
 13 września 2011 r. – kontrola wizytatorów Kuratorium Oświaty - Gimnazjum
Miejskie Nr 2
 14 września 2011 r. – Limanowa - Konwent Wójtów i Burmistrzów – spotkanie
dotyczyło m.in. omówienia budowy chodnika przy ul. Orkana, budowy „Orlika” wraz
z powiatem







14 września 2011 r. – akt notarialny podpisany z ENION-em
15 września 2011 r.– godz.18.00 – spotkanie z wnioskodawcami zmian w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 30 września mija termin wpłat
osób zainteresowanych zmianami
17 września 2011 r. Inauguracja w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 projektu „Diament”
w roku szkolnym 2011/2012
19 września 2011 r. - spotkanie w sprawie ustawy śmieciowej – na spotkaniu obecny
był p. Michał Baran

Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna Joanna Kotarba – dziękuję za remont ul. Starowiejskiej, prosi w imieniu p. Barbary
Łabuz o założenie lampy na ul. Podhalan. Studzienki kanalizacyjne przy ul. Starowiejskiej
wymagają udrożnienia i oczyszczenia.
Radny Jan Szynalik – na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Mickiewicza jest zamazany znak
drogowy. Proszę o zwiększenie kontroli policji w weekend ul. Starowiejskiej.
Radny Władysław Broczkowski – ul. Krakowska – proszę o połączenie chodnikiem os.
Krupciówka z ul.Spadochroniarzy. Proszę także o oczyszczenie rowów na ul. Krakowskiej.
Na os. Krupciówka konieczne jest zamontowanie 2-3 lamp ulicznych by oświetlić osiedle
Radny Jan Stożek – asfalt na ul. Spadochroniarzy pęka po bokach
Radny Stanisław Andrzej Dudzik – rusza program „Moje targowisko” czy Miasto planuje w
ramach programu przygotować projekt dla Mszany Dolnej?
Radny Jerzy Karczewski – postuluję by drodze koło sklepu „Jędruś” rano, gdy dzieci idą do
szkoły stał strażnik miejski
Ad.5. Wystąpienia zaproszonych gości.
Poseł Tadeusz Patalita – na ostatnim posiedzeniu Sejmu uchwalono program „Dolnej Wisły”
wart 14 mln zł. Program będzie obejmował 5 województw. Skończy się problem z RZGW.
Gmina będzie mogła przejmować ich kompetencje. Będzie możliwość wyregulowania
potoków i rzek. Przyjęta przez Sejm ustawa śmieciowa jest z pożytkiem dla mieszkańców.
Narodowy Funduszu Środowiska postanowił dofinansować Gorczańskie Wody Termalne.
Miasto Mszana Dolna skorzystało dzięki koalicji PO – PSL. Otrzymało 4 mln środków na
budowę hali sportowej. Po interwencjach posła Rasia i moich przyśpieszono przyznanie 1,5
mln zł. z Ministerstwa Sportu na ten cel. Rewitalizacja miasta to dotacja w postaci 7 mln zł.
Miasto otrzymało także 2 „schetynówki”. Aktualnie prowadzony jest audyt opłacalności linii
kolejowej – Piekiełko – Chabówka – Zakopane. Gdy inwestycja okaże się opłacalna realizacja
jej ruszy w 2014 r. Jeśli zostanę wybrany ponownie posłem będę pilnować rzeczy istotnych
dla regionu.
Radny Jan Szynalik – spotkanie z ministrem Sikorskim było tak zorganizowane, że nikt o nim
nie wiedział
Poseł Tadeusz Patalita – pan Burmistrza nie odbierał moich telefonów gdy dzwoniłem w
sprawie zorganizowania spotkania z panem ministrem Sikorskim

Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – czuję się wywołany do odpowiedzi.
Kiedy pan do mnie dzwonił? Rano o 9 w dzień wizyty ministra. Ja o wizycie dowiedziałem
się od Prezesa OSP i Komendanta Policji. Komisariat Policji w Mszanie Dolnej dostał
informacje, iż pan Sikorski do Mszany przyjechał jako wiceprzewodniczący PO, nie jako
Minister Spraw Zagranicznych. Na spotkaniu wg mojej wiedzy byli podopieczni Domu
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Jeśli pan minister przyjechał jako
wiceprzewodniczący PO uznałem, iż jest to spotkanie agitacyjne. Wracając do Pańskiego
wystąpienia okazuje się, że nie byłem potrzebny ja i mój poprzednik. Ja się dowiaduję, że
wszystko co się w Mszanie dzieje to dzięki PO. Jeśli jest dobrze przygotowany projekt,
wniosek to są przyznane środki nie są to środki partyjne, ale państwowe.
Poseł Tadeusz Patalita – dostałem wiadomość o przyjeździe ministra dzień wcześniej o 21.
Wykonałem telefon do Prezesa OSP, by zorganizować spotkanie w remizie.
Wiceprzewodniczący Powiatu Limanowskiego – Franciszek Dziedzina – będziemy mieszkać
w mieście odrestaurowanym. Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
zostanie niebawem oddana. Szpital wystosował pismo odnośnie SP ZOZ w którym wyraża
chęć prowadzenia go.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie
dochodów i wydatków.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Kierownika Księgowości Budżetowej – p. Agatę Dudkiewicz
Kierownik Księgowości Budżetowej – p. Agata Dudkiewicz – w projekcie uchwały dokonano
zwiększenia dochodów w dziale Transport publiczny o 20 000 zł. jest to pomoc finansowa
otrzymana od Powiatu Limanowskiego na remont ul. Starowiejskiej. W dziale Promocja
otrzymano 3 000,00 zł. darowizny. Zwiększono również dochody o kwotę 39 073,00 zł. są to
środki otrzymane z 0,6 % rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie Zespołu Szkół
Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W dziale Oświata
zwiększono dochody o kwotę 6 550 zł. są to darowizny z placówek oświatowych. Po stronie
wydatków zwiększono wydatki majątkowe o 20 000 zł. na remont ul. Starowiejskiej. 3 000 zł.
zwiększono w dziale Promocja. W dziale Oświata zwiększono wydatki o 81 023,00 zł.
W dziale Gospodarka komunalna zwiększono wydatki majątkowe z wydatków bieżących
o 5 000 zł.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/82/2011 w
sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2011-2025
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Kierownika Księgowości Budżetowej – p. Agatę Dudkiewicz

Kierownik Księgowości Budżetowej – p. Agata Dudkiewicz – w projekcie uchwały dokonano
zwiększenia dochodów i wydatków o kwoty zmian dokonane w uchwale o zmianach
w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków. Przychody i koszty
pozostały bez zmian.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/83/2011 w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 20112025
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
budżetu miasta za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonywania planów finansowych
jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10,13,14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Mszana Dolna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Kierownika Księgowości Budżetowej – p. Agatę Dudkiewicz
Kierownik Księgowości Budżetowej – p. Agata Dudkiewicz – projekt uchwały dotyczy
określenia szczegółowości informacji, formy i zakresu jej przedstawienia. Projekt uchwały
został wymuszony zmieniającymi się przepisami.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/84/2011 w
sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu budżetu miasta za pierwsze
półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji
o przebiegu wykonywania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt.
10,13,14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem
założycielskim jest miasto Mszana Dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 9.Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Skuteczne instytucje –
bezpieczna rodzina”. Rozwój wiedzy, umiejętności i współpracy na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Mszana Dolna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Sabinę Kogut.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Sabina Kogut - podjęcie uchwały
umożliwi nam realizację projektu „Skuteczne instytucje – bezpieczna rodzina”. Rozwój
wiedzy, umiejętności i współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście
Mszana Dolna. Projekt jest w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany będzie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/85/2011 w
sprawie realizacji projektu pod nazwą „Skuteczne instytucje – bezpieczna rodzina”. Rozwój
wiedzy, umiejętności i współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście
Mszana Dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Informacja MOPS dot. nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) która wejdzie w życie 1
stycznia 2012 r. Nowa ustawa nakłada na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dodatkowe
zadania, które spadają na barki gminy. Zapisy tej ustawy nałożyły na gminy dodatkowe 5
zadań. Informacja przedstawiona Radzie Miasta stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w obradach.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
inspektor ds. oświaty – Faustynę Kaletka.
Inspektor ds. oświaty – Faustyna Kaletka – w związku z zawiadomieniem o wszczęciu
postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 25 sierpnia 2011 r. Nr XII/79/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w Mieście Mszana Dolna, przygotowano
projekt uchwały zawierający stawkę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolach miejskich.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/86/2011 w
sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy w mieście Mszana Dolna nazwy
Kazimierza Wielkiego.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisława Andrzeja Dudzika
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisław Andrzej Dudzik - czyta uzasadnienie do projektu uchwały. Kazimierz Wielki –
ostatni król Polski z rodu Piastów, syn Władysława Łokietka i Jadwigi, córki Bolesława
Pobożnego. Panował w latach 1333-1370. Jego polityka wewnętrzna cechowała się dążeniem
do wzmocnienia i unifikacji państwa. Za jego panowania nastąpiło ponad dwukrotne

w stosunku do czasów Łokietka powiększenie obszaru Królestwa Polskiego. Mszana Dolna
była od 1345 roku własnością królewską. Kazimierz Wielki ufundował wtedy i uposażył
kościół parafialny. Do czasów obecnych król Kazimierz Wielki nie miał w Mszanie Dolnej
swojej ulicy, choć powszechnie to właśnie tego władcę uznaje się za założyciela i fundatora
osady, która dała początki Mszanie Dolnej. Ludowe podanie głosi, że również temu królowi
zawdzięcza swoja nazwę góra u stóp której rozłożyła się Mszana Dolna. Polowania, na które
bardzo chętnie Kazimierz Wielki wybierał się w lasy na zboczach góry były tak udane i
obfite, że monarcha mówił o górze, iż ta „lubi gości” stąd nazwa Lubogoszcz. Przy ulicy,
której nazwę proponuje się znajdują się działki budowlane Miasta Mszana Dolna, część z nich
została już zbyta a właściciele działek potrzebują zarezerwować numer nieruchomości w celu
rozpoczęcia budowy. Nadanie nazwy ulicy uporządkuje prowadzenie numeracji porządkowej
nieruchomości w tej części miasta. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2011r pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/87/2011 w
sprawie nadania ulicy w mieście Mszana Dolna nazwy Kazimierza Wielkiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu nazwy: Pank Miejski
im. Rodziny hr. Krasińskich.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisława Andrzeja Dudzika
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisław Andrzej Dudzik - czyta uzasadnienie do projektu uchwały. Park Miejski nie miał
obecnie nazwy. Po pracach rewaloryzacyjnych , które pozwoliły na nowo odkryć to miejsce
zrodził się pomysł aby nadać parkowi nazwę. Park stanowił dawniej własność rodziny
Krasińskich a Skarb Państwa stał się jego właścicielem na mocy dekretu o reformie rolnej
stąd też naturalnym wydaje się aby ta Rodzina została uhonorowana w nazwie Parku. Nazwa
została uzgodniona z Panią Teresa Dangel – spadkobierczynią rodziny Krasińskich.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/88/2011 w
sprawie nadania Parkowi Miejskiemu nazwy: Pank Miejski im. Rodziny hr. Krasińskich.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz
dotychczasowego najemcy w drodze bezprzetargowej

Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisława Andrzeja Dudzika
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisław Andrzej Dudzik - czyta uzasadnienie do projektu uchwały. Z wnioskiem o zakup
lokalu mieszkalnego na własność wystąpił Pan Marek Skrzektu – najemca lokalu nr 5 w
bloku nr 12 przy ulicy Jana Pawła II. Jest to ostatnie mieszkanie w tym bloku jeszcze
niewykupione na własność. Miasto ponosiło dotychczas koszty związane z zarządzaniem tym
lokalem. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2011r pozytywnie zaopiniowała wniosek
najemcy.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/89/2011 w
sprawie zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy w drodze
bezprzetargowej
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – działki ewid. 7327/2 o pow.
0,1132 ha położonej w obrębie Słomka.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisława Andrzeja Dudzika
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisław Andrzej Dudzik - czyta uzasadnienie do projektu uchwały. Działka o której
mowa w uchwale położona jest w obrębie Słomka, za potokiem Słomka przy nieruchomości
ul. Słomka 124.Jej kupnem są zainteresowani właściciele sąsiadującej działki 7327/1.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenach
rolnych oraz terenach zieleni urządzonej. Komisja na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2011r
zaopiniowała pozytywnie sprzedaż działki 7327/2.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/90/2011 w
sprawie zbycia nieruchomości – działki ewid. 7327/2 o pow. 0,1132 ha położonej w obrębie
Słomka
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości oznaczonej
numerem działki ewid. 4163/2 o pow. 0,0304 ha położonej przy ul. J. Marka.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisława Andrzeja Dudzika

Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisław Andrzej Dudzik - czyta uzasadnienie do projektu uchwały. Działka o której
mowa w uchwale położona jest przy ulicy Józefa Marka w bezpośrednim sąsiedztwie działki
4163/1 stanowiącej własność Pani Małgorzaty Duda, która jest zainteresowana jej kupnem.
Działka ponadto jest obecnie przedmiotem dzierżawy przez Panią Małgorzatę Duda. Komisja
na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2011r. zaopiniowała pozytywnie sprzedaż działki 4163/2.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/91/2011 w
sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki ewid. 4163/2 o
pow. 0,0304 ha położonej przy ul. J. Marka
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości – działki
ewid. nr 4276/3 o pow. 0,0356 ha położonej przy ul. Ogrodowej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisława Andrzeja Dudzika
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisław Andrzej Dudzik - czyta uzasadnienie do projektu uchwały. Działka, o której
mowa w uchwale położona jest przy ulicy Ogrodowej i przylega bezpośrednio do
nieruchomości stanowiących własność Pana Władysława Świerka zam. ul. Ogrodowa 7b,
który jest zainteresowany jej kupnem. Działka ta stanowi część zbocza nachylonego w stronę
ulicy Ogrodowej. Działka ewidencyjna 4276/3 jest obecnie przedmiotem dzierżawy przez
Pana Władysława Świerka. Komisja na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2011r zaopiniowała
pozytywnie sprzedaż działki 4276/3 .
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/92/2011 w
sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości – działki ewid. nr 4276/3 o pow. 0,0356 ha
położonej przy ul. Ogrodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mającej wydzielić się z działki
ewid. nr 4467/3 położonej w Mszanie Dolnej przy ul. J. Marka.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisława Andrzeja Dudzika
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisław Andrzej Dudzik - czyta uzasadnienie do projektu uchwały. Działka, o której

mowa w uchwale położona jest przy ulicy Józefa Marka. Przylega bezpośrednio do działki
4467/1 stanowiącej własność Pana Stanisława Wcisło zam. Mszana Dolna ul. Marka 69.Na
części działki Miasta Pan Wcisło wybudował garaże i ta część działki będzie przedmiotem
zbycia. Komisja na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2011r pozytywnie zaopiniowała wniosek o
sprzedaż.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/93/2011 w
sprawie zbycia nieruchomości mającej wydzielić się z działki ewid. nr 4467/3 położonej w
Mszanie Dolnej przy ul. J. Marka.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mającej wydzielić się z działki
ewid. nr 4466/2 położonej w Mszanie Dolnej przy ul. J. Marka.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisława Andrzeja Dudzika
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej –
p. Stanisław Andrzej Dudzik - czyta uzasadnienie do projektu uchwały. Działka, o której
mowa w uchwale położona jest przy ulicy Józefa Marka, przylega bezpośrednio do
nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym stanowiącym własność Państwa Iwony i
Roberta Drat. Komisja w dniu 12 października 2010r. odbyła oględziny w terenie opiniując
pozytywnie jej zbycie, jednak z uwagi na fakt,że własność tej działki 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. Komisja po zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży w
terenie - na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2011r zaopiniowała pozytywnie wniosek o
sprzedaż.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/94/2011 w
sprawie zbycia nieruchomości mającej wydzielić się z działki ewid. nr 4466/2 położonej w
Mszanie Dolnej przy ul. J. Marka.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad. 19. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję 2012-2015.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec odczytał pismo prezesa sądu limanowskiego.
Poprosił o przedstawienie kandydatów na ławników Radnego p. Jana Stożka
Radny Rady Miasta Mszana Dolna - p. Jan Stożek – Komisja pozytywnie zaopiniowała
kandydaturę obu pań na ławników sądowych.

Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec zarządził wybór komisji skrutacyjnej spośród
obecnych na sesji radnych. Do Komisji Skrutacyjnej zostały wybrane Pani Bogumiła Cież
jako przewodnicząca Komisji oraz Panie Joanna Kotarba i Irena Łacna.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, które stanowią załącznik nr 20 do
niniejszego protokołu oraz zarządziła tajne głosowanie na kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Limanowej. Po tajnym głosowaniu Komisja Skrutacyjna otwarła urnę z
głosami i przygotowała protokół z wyboru kandydatów na ławników. Protokół stanowi
załącznik nr 21 do protokołu. W tajnym głosowaniu na ławników Sądu Rejonowego w
Limanowej zostały wybrane Panie Zofia Maria Nowak oraz Janina Anna Biel.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Limanowej na kadencję w latach 2012-2015 i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/95/2011 w
sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję w latach 20122015
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Ad. 20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Mszana Dolna za rok
szkolny 2010/2011.
Inspektor ds. oświaty – Faustyna Kaletka – w związku z art.5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) do 30 października
każdego roku obowiązkowo trzeba przedstawić Radzie Miasta informację o stanie oświaty za
poprzedni rok szkolny. W tym roku informacja o stanie oświaty w Mieście Mszana Dolna
została przygotowana za rok szkolny 2010/2011. W zestawieniu przedstawiono ilość
zatrudnionych nauczycieli, ilość wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów. Osiągnięcia uczniów w poprzednim roku szkolnym oraz informację o
programach i projektach jakie realizowały szkoły. Informacja o stanie oświaty za rok
2010/2011 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Ad. 21 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p. Tadeusz
Filipiak:
 lampa na os. Podhalan koło posesji p. Barbary Łabuz – jeśli będzie taka możliwość to
ją tam umieścimy
 oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych ul. Starowiejskiej firma Janda zleciła firmie
„Górna Raba”
 skrzyżowanie ul. Słowackiego i ul. Mickiewicza – znak się pojawi
 ul. Starowiejska – patrol ruchu drogowego codziennie
 ul. Krakowska – Orlen i os. Zarąbki – połączymy.
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Myślenicach będzie czyścił rowy na ul. Krakowskiej
 osiedle Krupciówka – oświetlenie ul. Krakowskiej
 Okres gwarancji 3 lata na ul. ul. Spadochroniarzy w poniedziałek zapytam pana
Długosza o spękane boki asfaltu
 monitorujemy projekt pn. „Moje targowisko”. Mamy dużo atutów by wykazać
tradycyjne targowisko.








Odbywają się patrole Straży Miejskiej na krzyżówce. Zatrudniliśmy także nowego
strażnika p. Jakuba Spędzie
od ul. Fabrycznej będą schody i zejście do parku miejskiego
zapraszam na spotkanie w poniedziałek o godz. 13.00 – p. Moskal przekształca
placówki zdrowia zawodowo. Komisje Zdrowia zapraszam, panią dyrektor SP ZOZ
oraz wszystkich chętnych radnych.
12 października przy ośrodku zdrowia będzie stał Mammobus
przejście dla pieszych Orkana – „Meblomet” – Mszana Górna – 2 września 2011 r.
Komisja orzekła, iż jest tylko jedna lokalizacja dla przejścia dla pieszych –
naprzeciwko sklepu „Kroll”.

Ad. 22. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna – p. Adam Malec – przedstawił dziennikarzy
obecnych na sesji z portalu Gorce24. Poinformował także o terminie rozprawy dotyczącej
wygaśnięcia mandatów radnych, która odbędzie się 27 października 2011 r.
Ad.23. Zamknięcie obrad XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p. Adam Malec zamknął obrady
XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządziła:
Faustyna Kaletka
…………………………

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

