Protokół Nr XIV/11
z XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
18 listopada 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. 17.15
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. Rafał Dara, p. Bogumiła Cieżak
Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p. Adam Malec otworzył XIV 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 (załącznik nr 3 do protokołu), po czym zwrócił się z
zapytaniem o uwagi do porządku obrad. Radny p. Stanisław Dziętło zaproponował, aby w porządku
obrad znalazł się punkt dotyczący suszy jaka panuje na terenie Miasta Mszana Dolna, jednak radny
p. Stanisław Andrzej Dudzik poinformował, iż tego typu sprawy są na bieżąco podawane do
informacji przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna i nie ma potrzeby rozważania tego tematu w
osobnym punkcie. Zastępca Burmistrza Miasta Mszana Dolna poprosił o zmianę nazwy pkt. 11
porządku obrad. 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 przystąpienia do realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w
klasach I-III szkół podstawowych na terenie Miasta Mszana Dolna
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dodatku stażowego Burmistrza Miasta Mszana Dolna
Dodatkowym punktem jaki został wprowadzony do porządku sesji było podjęcie uchwały w
sprawie przystąpienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do realizacji
projektu partnerskiego pn. „Kobietą być!” w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji” jako partner w/w projektu.
Przewodniczący obrad poinformował także o wprowadzeniu punktu dotyczącego podjęcia uchwały

w sprawie opłaty targowej. Radni otrzymali w materiałach na sesję projekt uchwały, jednak
omyłkowo nie został ten punkt wpisany do porządku obrad.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z uwzględnieniem zmian, po czym poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XIV sesji Rady Miasta
Mszana Dolna, który obejmował:
2. Przyjęcie protokołu nr XIII/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 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2011
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu
ich poboru
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych
10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z
organizacjami pozarządowymi na rok 2012
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania podmiotów objętych ustawą prawo wodne o
udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej
rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystywania zadania objętego dotacją.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i
wydatków
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2011-2025
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Indywidualizacja
nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Miasta Mszana Dolna
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dodatku stażowego Burmistrza Miasta Mszana Dolna
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mszanie Dolnej do realizacji projektu partnerskiego pn. „Kobietą być!” w ramach Działania
7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” jako partner w/w projektu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej
18. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2010 rok.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XIII/11 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XIII/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, jednogłośnie „za”, przyjęła protokół nr XIII/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 sesji

Rady Miasta tj. od dnia 30 września br.
 Rewitalizacja Parku Miejskiego – wczoraj zakończyły się prace kamieniarskie. Wykonano
alejki i zakończono roboty kamieniarskie
 Rewitalizacja Rynku – pojawiły się problemy z płytami – wiem od wykonawcy, iż
zamówiono partię kamienia w Radkowie, który po pierwszych mrozach zaczął się łuszczyć.
Wadliwe płyty zostały zabrane do Radkowa – po badaniach otrzymano informację, że ten
kamień nie pochodzi z kopalni Radków. Miasto nie dokonało odbioru, nie dokonano
również zapłaty, okres gwarancji jaki otrzymamy od wykonawcy po odbiorze prac wynosi 3
lata. Niestety na stronach internetowych pojawiają się coraz częściej komentarze
zawierające nieprawdę bądź też obrażające mnie i urząd. Jeszcze jeden tego typu komentarz
się pojawi a sprawa zostanie skierowana na policję.
 Rewitalizacja Terenów Komunalnej – trwa układanie chodnika
 Brak wody na ujęciu „Szklanówka”. Od prawie 60 dni nie spadła kropla wody. Korzystamy
z ujęć wód powierzchniowych. Na potoku „Adamczykowym” wybudowano za czasów pana
Józefa Kowalczyka dodatkowy zbiornik, dlatego nie mamy tam problemów z wodą. Zielony
samochód udostępniony przez braci Dudów na zmianę kursował do Poręby Wielkiej wraz z
samochodem OSP. Udrożniono potok „Szklanówka” i zrobiono na nim sztuczną zaporę,
która gromadzi wodę i do której podłączona jest pompa która cały dzień ją pompuje. Na
dzień dzisiejszy nie jeździmy już po wodę do Niedźwiedzia
 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – p. Tomasz Dul – w tej chwili mamy pełne
zbiorniki na ujęciu „Szklanówka”
 Poszerzono łącznik na ul. Jana Pawła II – ul. Piłsudskiego
 Droga na os. Majdówka – położono asfalt i postawiono tam znak stop
 Odwodnienie ul. Jana Stachury „Adama”
 Zarabie – wykonano drogaę do państwa Blecharczyków i Antosów oraz odwodniono ją
 Słomka os. Krystusy –wykonano przepust i rów odwadniający
 Utwardzono ulicę ul. Ks. Jerzego Popiełuszki
 Kanalizacja ul. Marka – nowe osiedle za stawem
 Podział działki na oczyszczalni – na 30 lat oddano uchwałą teren. Odstąpienie od umowy (2
h 80 arów) teren wróci do miasta
 Zakup samochodu dla OSP Mszana Dolna
 16.11.2011 r.– uzgodnienie punktów stacjonowania fotoradarów w Mszanie Dolnej.
Komenda Policji z Limanowej uzgodniła 6 punktów pomiaru ruchu. 2 punkty na ul. Słomka,
1 na ul. Orkana, 1 na ul. Krakowskiej, 1 na ul. Kolbego i 1 na ul. Starowiejskiej. Będziemy
informować o kontrolach. Pieniądze z fotoradaru będą przeznaczone tylko na poprawę
bezpieczeństwa
 30.10.2011 r. - uroczystości pobłogosławienia kościoła pw. Miłosierdzia Bożego
 11.11.2011 r. - obchody Święta Niepodległości wraz z Gminą Mszana Dolna
 13.11.2011 r. - Zagórzańskie Spotkania Chórów
 17.11.2011 r. - inauguracja „Comeniusa” wizyta Włochów, Hiszpanów i Węgrów
 11.11.2011 r. - koniec rundy jesiennej – 1 miejsce w grupie KS „Turbacz’
 10.11.2011 r. – 3 wygrana „MGKS Mszanka”
 22.10.2011 r. – międzynarodowy turniej unihokeja w Niżnej
 1.10.2011 r. - 65-lecie Koła Łowieckiego
 3.10.2011 r. - ustawa śmieciowa – spotkanie w Krakowie – p. M. Baran
 Niedźwiedź konferencja prasowa nt. odwiertów i przyznanej Gorczańskim Wodą
Termalnym dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
 3.10.2011 r.- spotkanie nt możliwości przekształcenia mszańskiego SPZOZ w placówkę
niepubliczną
 4.10.2011 r.- spotkanie dot. utworzenia Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej –
przedstawiciele 6 gmin uczestniczyli w spotkaniu
 13.10.2011 r. - Dzień Nauczyciela






19.10.2011r.- spotkanie z Powiatowy Inspektorem Weterynarii, przedstawicielami Izby
Rolniczej, wójtami gmin ościennych nt sprzedaży zwierząt hodowlanych
26.10.2011 r. – Hala Miejska – podsumowanie roku sportowego w Małopolsce
27.10.2011 r. – dyr. Jacek Gryga – GDDKiA spotkanie nt. budowy chodników przy dr
krajowej nr 28 w Mszanie Dolnej
17.11 – zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa na którym podjęto
uchwałę o likwidacji Związku z końcem roku 2012

Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny p. Stanisław Dziętło – gratuluję Ochotniczej Straży Pożarnej dobrego pomysłu na tamę.
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – co z wnioskami o zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego? Przekształcenia gruntów.
− budynek przy starym „Sokole” niszczeje. Próbować szukać środków finansowych z UE
− targowica bydlęca – jestem delegatem Izby Rolniczej i proszę pana Burmistrza o targowicę z
bydłem w mieście. Targowisko jest wpisane w naszą tradycję. Zawsze w mieście było
− rewitalizacja miasta – brak znaków organizacji ruchu na rynku
− protokoły z sesji w internecie nie są zamieszczane na bieżąco
− opłata od połączenia nowych budynków do wody
Radny p. Władysław Broczkowski – ul. Krakowska – dziękuję za udrożnienie i odwodnienie
rowów na os. Krupciówka
− rura ochronna plastikowa – ogranicza przepływ pod przepustem na ul. Krakowskiej
Radny p. Jan Stożek – w roku 2012 będziemy obchodzić 60-lecie nadania praw miejskich miastu
z tej okazji proponuję wydać album o mieście i jego historii
Radny p. Robert Rataj – os. Wonioły – droga 8197 – 120 mb ubytki w asfalcie
− rewitalizacja parku – ul. Fabryczna – schody na skarpie, brak zejścia. Schody powinny być
zrobione
− 26 lipca 2011 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił, iż
będzie dofinansowywać przydomowe oczyszczalnie ścieków. 10 % wkładu własnego 90 %
finansowane z NFOSiGW. Program trwać będzie do 2015 r. Nabór wniosków jest ciągły.
Instytucje pośredniczące w tym projekcie to m.in. jednostki samorządu terytorialnego. W
ramach projektu możliwa jest także budowa podłączeń do sieci kanalizacyjnych.
− Dziękuję za rozpoczęcie prac na os. Krystusy
Ad.5. Wystąpienia zaproszonych gości.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej – p. Stanisław Antosz – wczoraj odebraliśmy samochód.
Główny inwestor Urząd Miasta i OSP. Zarząd Powiatu doposażył samochód za kwotę 10 000 zł.
Zapraszam na godz. 11 w niedzielę na mszę i uroczyste poświęcenie samochodu
Radna Powiatu Limanowskiego – p. Władysława Jamróz – jeśli jest jakaś sprawa o jaką mogę
poprosić w powiecie to proszę mówić
Radny p. Stanisław Dziętło – budowa chodnika na ul. Orkana

Ad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2011
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Sekretarz Miasta p. Zofię Łabuz
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – przedstawiła radnym projekt uchwały
Radny p. Stanisław Dudzik – kto jest Przewodniczącym Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych? Czy ktoś z radnych uczestniczy w pracach tej komisji?
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – w pracach komisji biorą udział pani Maria
Łyżnicka, Ewa Jasińska, Anna Pękała, po rezygnacji p. Małgorzaty Treit pani Agnieszka Orzeł
została przyjęta do komisji.
Radny Rady Miasta p. Jan Stożek – jestem za dołożeniem 1000 zł. sekcji biegowej w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Radny Rady Miasta p. Stanisław Andrzej Dudzik – zabrać siatkarzom to jest nowy twór, a tą kasę
dać sekcji taekwondo działającej przy KS „Turbacz”.
Radny p. Jan Szynalik – drużyna „Mszanki” ma dalekie wyjazdy i dlatego potrzebuje wsparcia
Radny p. Jacek Wardyński – proponuję powołać radnego do Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – składam wniosek o dokooptowanie radnego do składu
komisji
Radny p. Stanisław Dziętło – proponuję wybór pana Stanisława Andrzeja Dudzika
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec - wydelegowanym do prac komisji zostaje pan
Stanisław Andrzej Dudzik
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, 12 głosów „za” i 1 „wstrzymujący się” przyjęła Uchwałę Nr
XIV/96/2011 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2011.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – przywitał na obradach sesji mieszkańca Mszany
Dolnej po czym oddał mu głos.
Mieszkaniec Mszany Dolnej - w dniu 14 listopada 2011 r. ukazał się artykuł pt. „Mróz ujawnił
oszustwo”. Dlaczego wykonawca projektu wcześniej tego nie odkrył? Gdzie jest nadzór? Kto jest
odpowiedzialny za nadzór? Kto będzie ponosić koszty za ten błąd?
Burmistrz Miasta Mszana Dolna p. Tadeusz Filipiak – wykonawcą projektu jest firma Janda. Miasto

płaci za całość realizacji zadania po wszystkich odbiorach. Inspektorem Nadzoru nad tą inwestycją
jest pan Józef Stożek. Roboty na Rynku nie są jeszcze ukończone dlatego też miasto nie zapłaci za
ten błąd ani złotówki. Z rozmów z firmą Janda wynika, iż sytuacja wyglądała tak: przyjechał
przedstawiciel kopalni Radków i zaoferował kamień. Podpisano umowę i zrealizowano
zamówienie. Pierwsze podejrzenie inspektora nadzoru było takie, że Radków wysłał wadliwe partie
kamienia, jednak po analizie kamienia przeprowadzonej w kopalni Radków okazało się, iż kamień
nie pochodzi z ich kopalni, a przedstawiciel handlowy który podpisał umowę z formą Janda nigdy
nie był ich przedstawicielem. Na dzień dzisiejszy firma Janda zamówiła kamień w kopalni i czeka
na realizację zamówienia. Miasto będzie mieć na rynek 3-letnią gwarancję od momentu odebrania
prac.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
sposobu ich poboru
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały panią
Skarbnik Bernadetę Ziemianin.
Skarbnik Miasta p. Bernadeta Ziemianin – w projekcie uchwały założyliśmy 5 % wzrost stawek
podatku od nieruchomości. Wzrost ten przyniesie nam dodatkowe środki w budżecie w postaci 102
774 zł. Od osób prawnych podatek wzrośnie łącznie o kwotę 35 632 zł. a od osób fizycznych o 67
142 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – p. Stanisław Dziętło – przybyło nam
wydatków a od 4 lat nie były podnoszone podatku
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – nie popieram podnoszenia stawek podatku. Mandat radnego
otrzymałem od wyborców. Podnoszenie opłat nie służy niczemu dobremu. Wszystkie obciążenia idą
w górę. Nie wpłynie to korzystnie na rozwój miasta. Muszą być argumenty dlaczego podnosimy
podatki.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – gminy ościenne mają następujące stawki
podatków -Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: Myślenice –
19,00 zł., Rabka – 18,00 zł., Limanowa 18,45 zł., Dobczyce – 20,00 zł. Mszana Dolna po podwyżce
podatku – 17,43 zł.
Podatek od budynków mieszkalnych: Mszana Dolna po podwyżce podatku – 0,54 zł., Myślenice –
0,63 zł., Rabka – 0,65 zł., Limanowa 0,49 zł., Dobczyce – 0,56 zł.
Radna Miasta – p. Irena Łacna – proszę wyjaśnić kwestie podnoszenia podatków a zaciągnięte
kredyty przez Miasto
Skarbnik Miasta p. Bernadeta Ziemianin – odsetki bankowe są o wiele wyższe niż wzrost
podatków. Budżet musi się jednak nam zrównoważyć. Wzrastają wydatki ze względu na nowe
zadania jakie spadają na jednostki samorządu terytorialnego. Podatki są dochodami bieżącymi i
muszą pokrywać tylko wydatki bieżące takie jak: oświata, w której w 2012 r. wydatki wzrosną o
422 904 zł., opieka społeczna wzrost wydatków o 91 360 zł. w 2012 r.
Radny Rady Miasta p. Stanisław Andrzej Dudzik – czy wydatki na oświetlenie są wydatkami
bieżącymi? Jeśli tak to trzeba się przyjrzeć oświetlaniu ulic
Przewodniczący Rady p. Adam Malec – koszty energetyczne obniżymy przy wsparciu grupy

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Filipiak – jedni radni mówią gasić ulice inni chcą budować oświetlenia
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – chodzi mi o nieuregulowaną sprawę sterowników
regulujących czas oświetlania
Burmistrz Miasta p. Tadeusz Filipiak– śp. Władysław Żądło tłumaczył jak działają sterowniki.
Występują 10 minut różnice w gaszeniu i zaświecaniu się lamp. Jedna lampa dziennie wyświeci 1
zł. Do końca października radni składali propozycje do budżetu na 2012 r. dot. inwestycji w
mieście. 15 radnych przygotowało projekty inwestycji sięgające kilku milionów złotych. W 2007 r.
ostatni raz podnieśliśmy podatki. Od 1 stycznia 2012 r. 15 zł. za 1 m³ kosztować będzie woda w
Krakowie. Zadłużenie naszego miasta wynosi 27 %. Dlaczego nikt nie mówi o dołożonych do
kredytów pieniądzach z UE. W 2007 r. budżet miasta wynosił 12 700 000 zł., a w 2012 r. wyniesie
już 27 mln zł.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, 11 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” podjęto Uchwałę Nr
XIV/97/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu ich
poboru
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Skarbnika Miasta p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – projekt uchwały zakłada wzrost podatku od środków
transportu o 5 %. Ogółem wzrost podatku od środków transportu wyniesie 6 967 zł.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/98/2011 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu ich poboru
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Skarbnika Miasta p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – podjęcie uchwały zostało wymuszone zmieniającym
się terminem składania deklaracji podatkowych.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/99/2011 w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z
organizacjami pozarządowymi na rok 2012
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Sekretarz Miasta p. Zofię Łabuz
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – jest to corocznie podejmowana uchwała. Na podstawie teh
uchwały organizujemy Konkurs dla organizacji pozarządowych. Komisja wybiera najkorzystniejsze
programy. W 2012 r. kwota jaką przeznaczyliśmy na ten cel to 10 000 zł. Środki przeznaczone na
ten konkurs pochodzą w całości z funduszu przeciwalkoholowego.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/100/2011 sprawie
rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi na rok
2012
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania podmiotów objętych ustawą prawo
wodne o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa
wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystywania zadania objętego
dotacją.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Burmistrza Miasta
Burmistrz Miasta p. Tadeusz Filipiak – uchwała ta jest konieczna do podjęcia jeśli chcemy
wesprzeć zbiornik u podnóża Lubogoszczy. Prezes spółki „Stawisko” zwrócił się do nas z prośbą o
wsparcie instalacji filtrów. Z tego ujęcia korzysta 300 mieszkańców naszego miasta.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/101/2011 w sprawie
trybu postępowania podmiotów objętych ustawą prawo wodne o udzielenie pomocy finansowej w
formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu
kontroli wykorzystywania zadania objętego dotacją.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 12. 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
Skarbnika Miasta p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – czyta projekt uchwały i tłumaczy zmiany w budżecie
miasta
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/102/2011 w sprawie

zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. 13. 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
Skarbnika Miasta p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta p. Bernadeta Ziemianin – zmiany w budżecie miasta wymuszają zmiany w WPF
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/103/2011 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2011-2025
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Indywidualizacja
nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
inspektor ds. oświaty Faustynę Kaletka
Inspektor ds. oświaty Faustyna Kaletka – podjęcie uchwały jest konieczne, by móc realizować
projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Miasta Mszana
Dolna”. Projekt ten obejmie wszystkie dzieci uczęszczające do klas I-III w roku szkolny 2012/2013.
W ramach projektu przewidziane są dodatkowe zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne, logopedyczne
oraz korekcyjne. Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 9.1.2 PO KL i będzie w 100 %
dofinansowany z EFS.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/104/2011 w sprawie
przystąpienia do realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół
podstawowych na terenie Miasta Mszana Dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dodatku stażowego Burmistrza Miasta Mszana
Dolna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Sekretarz Miasta p. Zofię Łabuz
Sekretarz Miasta p. Zofia Łabuz – projekt uchwały dotyczy zmiany dodatku stażowego dla
Burmistrza Miasta. Prawo pracy wymusza na nas obowiązek zmiany.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/105/2011 w sprawie

zmiany dodatku stażowego Burmistrza Miasta Mszana Dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej do realizacji projektu partnerskiego pn. „Kobietą być!” w ramach
Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” jako partner w/w projektu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Paulinę Przybytek
Pracownik MOPS – p. Paulina Przybytek – przedstawiła założenia programu „Kobietą być!”. Jest
on w 100 % dofinansowany z EFS. W ramach projektu wsparciem zostanie objęte 5 kobiet, które
doświadczały lub doświadczają przemocy.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/106/2011 w sprawie
przystąpienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do realizacji projektu
partnerskiego pn. „Kobietą być!” w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji” jako partner w/w projektu.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Skarbnik Miasta p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta p. Bernadeta Ziemianin – stawki dotyczące opłaty targowej pozostają bez zmian.
Jedyną zmianą w projekcie będzie upoważnienie drugiego strażnika miejskiego – Jakuba Spędzię
do poboru opłaty
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/107/2011 w sprawie
opłaty targowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. 18. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2010 rok.
Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Malec - odczytał pismo które otrzymał z Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli oraz od Naczelnika Urzędu
Skarbowego z Limanowej. W żadnym z oświadczeń majątkowych nie stwierdzono oświadczeniu
uchybień bądź nieprawidłowości. Pisma są do wglądu w biurze rady.
Ad. 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak:
 plan zagospodarowania przestrzennego – trwają bardzo intensywne prace nad ekofizjografią
 budynek przy „Sokole” - był pomysł na Centrum Kultury. Nie wypalił. Jestem za zbyciem
tego budynku i za uzyskane w ten sposób środki chciałbym wybudować nowe centrum na
ul. Marka przy Orliku
 targowica bydlęca – nie powoływałbym się na tradycje, bo są ościenne gminy na tym









terenie. Rozumiem Izbę Rolniczą. Na dziś ten temat nie istnieje. Przymierzamy się do starań
o środki w ramach „Mojego rynku”
oznakowanie rynku – zlecimy ul. Leśną i drogi dojazdowe
protokoły z sesji – protokół, który jest nie zatwierdzony przez radnych na sesji nie może być
umieszczany na stronach www
kwota za przyłącze zostanie podwyższona
pod przepustem na ul. Krakowskiej znajdują się kable światłowodowe
wydawnictwo na 60-lecie nadania praw miejskich - nie myśleliśmy o tym
droga na os. wWonioły – tej drogi nie da się załatać – musimy zaczekać na jej śmierć
techniczną
schody do parku – będą schody i pas na koła od ul. Fabrycznej

Burmistrz Miasta poinformował również, iż pan Jakub Witosławski nie jest już Komendantem
Straży Miejskiej. Zajmuje się teraz sprawami rolnictwa oraz Obrony Cywilnej. Pełniącym
obowiązki Komendanta Straży Miejskiej jest obecnie pan Janusz Skwarczek.
Proszę o wskazanie 2 „trójek” radnych chętnych do noszenia sztandaru miasta. Jedną „trójkę”
pewną i jedną rezerwową.
Ad. 20. Wolne wnioski.
Radny p. Jan Szynalik – mamy nowy kościół, a Rada Miasta nie zrobiła nic w kwestii wsparcia
budowy. Gdyby się rada zgodziła na odstąpienie z diet z jednej sesji i przekazanie tej kwoty na
kościół
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna – p. Adam Malec – zaproponował, by zrzec się diety
za sesję i ofiarować na kościół pw. Miłosierdzia Bożego
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – dziękuję za konkretne odpowiedzi Panu Burmistrzowi. Chcę
złożyć wniosek o utworzenie targowiska na komisji we środę oraz wprowadzić taki punkt na
najbliższej sesji. Popieram sprawę sztandaru i wyboru „trójki”
Radny p. Jan Stożek – dziękuje za zakup komputera dla policji
Radny p. Władysław Broczkowski – ruszyły prace dotyczące budowy kolektora z Raby Niżnej. Nic
na ten temat nie wiemy, a ludzie do których udają się projektanci skarżą się, iż są zastraszani
Burmistrz Miasta p. Tadeusz Filipiak – trasa kolektora ma przebiegać od Raby Niżnej poprzez ul.
Zakopiańską do oczyszczalni ścieków. Ulice Zakopiańska i Krakowska zostaną dzięki temu
podpięte do kanalizacji. Projektanci tylko po dobroci mogą uzyskać zgodę na przejście przez teren
prywatny
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – przewodniczący wszystkich komisji stałych Rady
Miasta otrzymali projekt budżetu na 2012 r. Bardzo proszę o przeanalizowanie w komisjach
projektu i przygotowanie wniosków na jego temat. Proponuję zrzeczenie się diet z tej sesji na rzecz
kościoła pw. Miłosiedzia Bożego
Radna Rady Miasta p. Irena Łacna – proponuję, by od każdego radnego przeznaczyć po 100 zł. na
ten cel

Ad.21. Zamknięcie obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p. Adam Malec zamknął obrady XIV
zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządziła:
Faustyna Kaletka
…………………………

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

