Protokół Nr XVI/11
z XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
22 grudnia 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. 15.00
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 – 15 Radnych
Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p. Adam Malec otworzył XVI zwyczajną sesję Rady Miasta, przywitał
Radnych oraz zaproszonych Gości. Harcerze z „Planety Szczęścia” działający przy Zespole Szkół
Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej pod przewodnictwem Dominiki Malec przekazali
Przewodniczącemu Rady Miasta „Światełko betlejemskie”.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się 15 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 uwag. Przewodniczący odczytał także
wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia uchwał do porządku obrad XVI zwyczajnej
sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej:
1. Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i
wydatków.
2. Projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na
lata 2011-2025
3. Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na rok
2012
4. Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2012.
5. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Mszana Dolna Nr XIV/101/2011 z
dnia 18 listopada 2011 r. Wniosek Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, by w/w projekty uchwał zostały wprowadzone do
porządku obrad po pkt. 5. Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Robert Rataj zawnioskował
o wykreślenie punktu 3 (Informacje Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami)
ponieważ na kolejnej planowanej sesji (28 grudnia) Burmistrz udzieli wyczerpujących informacji
w tej kwestii.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z uwzględnieniem zmian, po czym poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XVI sesji Rady Miasta
Mszana Dolna, który obejmował:
2. Przyjęcie protokołu nr XIV/11 i Nr XV/11 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.
3. (wykreślony)
4. Interpelacje 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 uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na
rok 2012
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Mszana Dolna Nr
XIV/101/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy
na okres 2 lat z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami części działki ewid. 4703/2 położonej
w Mszanie Dolnej przy ul. Orkana
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia prawa służebności przejazdu i przechodu po działce
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4316/21
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 5 lat
z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego położonego w Mszanie Dolnej przy ul.
Starowiejskiej 89c
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na
cele rolnicze – tj. części działki ewid. 2652/2 położonej w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejskiej
15.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna
16.Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna na 2012 rok
17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych
18.Informacja Przewodniczącego Rady
19.Wolne wnioski
20.Zamknięcie obrad XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XIV/11 i Nr XV/11 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XIV/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 XIV/11 z posiedzenia
Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XV/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 XV/11 z posiedzenia
Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad. 3 (wykreślony)
Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – proszę o dokończenie nawierzchni asfaltowej ul. Rakoczego
i włączenie dokończenia tej drogi do planu inwestycyjnego w 2012 r.
- kto wygrał przetarg na odśnieżanie prawej strony Mszany i jakie są zasady rozliczania?
Obowiązują dniówki czy ryczałt?
Radny p. Jan Szynalik – czy coś nowego wiadomo w sprawie solarów?
- jaki będzie zakres prac przy remoncie bieżni na stadionie KS Turbacz?
Ad.5. Wystąpienia zaproszonych gości.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – wita Panią Różę Gniewek i udziela jej głosu.
Pani Róża Gniewek – dziękuję Panu Burmistrzowi i Radzie Miasta Mszana Dolna za inwestycje
jakie zostały wykonane na świetlicy osiedlowej. Plac zabaw jest oblegany. Dziękuję także
dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury za starania na rzecz świetlicy.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – oddaje głos pracownikowi Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej – p. Paulinie Przybytek
Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Paulina Przybytek – informuje Radę
Miasta o „Programie Aktywizacji społeczno-zawodowej w Mieście Mszana Dolna”. W 2011 r. w
wsparciem w ramach projektu objęto 24 osoby (3 mężczyzn i 21 kobiet). W ramach projektu
realizowano moduły: Społeczny, Zawodowy, Zdrowotny. W ramach aktywizacji społecznej
zapewniono poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i
umiejętności społeczno-zawodowych ułatwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na
rynek pracy. Projekt kosztowo wał 182 139,97 zł. (dotacja – 156 695,02 zł., wkład własny
25 444,99 zł.). Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat projektu stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Obrady opuszcza Radny p. Stanisław Dziętło.
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
Skarbnik Miasta p. Bernadetę Ziemianin

Skarbnik Miasta p. Bernadeta Ziemianin – przedstawia radnym projekt uchwały. Zwiększono
dochody budżetowe o kwotę 208 100 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 182 900 zł., dochody
majątkowe o kwotę 25 200 zł. W dziale 758 zwiększono dochody o kwotę 200 300 zł. jest to
uzupełnienie subwe4ncji ogólnej dla jst na podstawie pisma Ministra Finansów. W dziale 900
zwiększono dochody majątkowe o 25 200 zł. a zmniejszono dochody bieżące o 20 400 zł. W dziale
801 zwiększono dochody o kwotę 3 000 zł. - opłaty za żywienie w przedszkolu. Wydatki
budżetowe zwiększono o kwotę 208 100 zł. w tym wydatki bieżące o kwotę 89 000 zł., wydatki
majątkowe o kwotę 119 100 zł., w tym w dziele 600 rozdz. 60016 zwiększono wydatki majątkowe
o kwotę 93 900 zł., w dziale 750 rozdz. 75023 zwiększono wydatki o kwotę 11 000 zł. na
wynagrodzenia i realizację zadań statutowych, w dziale 801 zwiększono wydatki na realizację
zadań statutowych o kwotę 33 000 zł. oraz dotacje na zadania bieżące o kwotę 15 000 zł., w dziele
900 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 25 200 zł. (solary) wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł.
(oświetlenie uliczne). Zwiększono w 2012 r. limit wydatków o kwotę 898 105,52 zł. na zadanie pn.
„Rewitalizacja Miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji rynku”.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/112/2011 w
sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.7. Przyjęcie 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
Skarbnik Miasta p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta p. Bernadeta Ziemianin – przedstawia radnym projekt uchwały. Projekt uchwały w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2011-2025
wprowadza zmiany wymienione wyżej w uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011
po stronie dochodów i wydatków.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/113/2011 w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2011-2025
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na
rok 2012.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Burmistrza Miasta p. Tadeusza Filipiaka
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – przybliżył radnym projekt uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 13 głosach „za” podjęła
Uchwałę Nr XVI/114/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii
na rok 2012.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania
Problemów Alkoholowych na rok 2012
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Burmistrza Miasta Mszana Dolna p. Tadeusz Filipiak
Burmistrz Miasta Mszana Dolna p. Tadeusz Filipiak – przybliżył radnym projekt uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 13 głosach „za” podjęła
Uchwałę Nr XVI/115/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2012
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Mszana Dolna Nr
XIV/101/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Burmistrza Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – zmiana dotyczy uchwały z dnia 18
listopada 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała jeden z zapisów uchwały.
Mecenas Antoni Piegza tworząc uchwałę rozszerzył możliwości kontroli za bardzo. Regionalna
Izba Obrachunkowa poprosiła o zmianę uchwały w tej kwestii.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adama Malec – zapyta Radnych czy nie mają pytań do projektu
uchwały?
Radny Miasta Mszana Dolna p. Władysław Broczkowski – czego dotyczył § 7 zmienianej uchwały?
Skarbnik Miasta Mszana Dolna – p. Bernadeta Ziemianin – § 7 zapisu uchwały dotyczył 2 różnych
ustaw i został w całości uchylony przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/116/2011 w
sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Mszana Dolna Nr XIV/101/2011 z dnia 18 listopada 2011
r.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący obrad – p. Adam Malec - wznowił obrady.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i
dzierżawy na okres 2 lat z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami części działki ewid.
4703/2 położonej w Mszanie Dolnej przy ul. Orkana
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 zawarcie
kolejnych umów najmu i dzierżawy wystąpili dotychczasowi najemcy i dzierżawcy części działki
ewidencyjnej 4703/2 położonej przy ulicy Orkana. Aktualne umowy wygasają do końca 2011 roku.
Wniosek był przedmiotem obrad Komisji Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2011r .Komisja zaopiniowała go pozytywnie z zastrzeżeniem,
aby w umowach nowo zawieranych zastrzec możliwość wcześniejszego rozwiązania umów w
przypadku przystąpienia przez Miasto do programu „Mój rynek”.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/117/2011 w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres 2 lat z
dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami części działki ewid. 4703/2 położonej w Mszanie
Dolnej przy ul. Orkana
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia prawa służebności przejazdu i przechodu po
działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4316/21
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 złożonym 12
sierpnia 2011 r – wystąpił Pan Sylwester Cichórz właściciel działek ewidencyjnych 4316/18
i4316/22.Wnosi on o ustanowienie prawa służebności przejazdu i przechodu przez działkę Miasta
4316/21.Proponowany szlak służebności stanowić będzie po procesie rewitalizacji drogę
dojazdową a ustanowienie w obecnej chwili prawa służebności jest wnioskodawcy niezbędne w
związku z zawieraniem umów najmu lokali użytkowych w planowanych do wybudowania
budynkach. Wniosek był omawiany na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i
Gospodarki Mieszkaniowej w dniu 14 listopada 2011r. która pozytywnie zaopiniowała
ustanowienie prawa służebności.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/118/2011 w
sprawie ustanowienia prawa służebności przejazdu i przechodu po działce oznaczonej w

ewidencji gruntów nr 4316/21
Uchwała stanowi załącznik nr 12 niniejszego protokołu.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres 5 lat z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego położonego w Mszanie Dolnej przy
ul. Starowiejskiej 89c
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 zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego przy ulicy Starowiejskiej 89c (lokal w bloku TBS)
zwróciła się dotychczasowa najemczyni – Pani Małgorzata Matuła prowadząca zakład fryzjerski.
Aktualna umowa najmu wygasa z dniem 31 grudnia 2011 r. Wniosek był przedmiotem obrad
Komisji Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 14
listopada 2011r .Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/119/2011 w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 5 lat z dotychczasowym
najemcą lokalu użytkowego położonego w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejskiej 89c
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
gruntu na cele rolnicze – tj. części działki ewid. 2652/2 położonej w Mszanie Dolnej przy ul.
Starowiejskiej
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 zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy części działki ewidencyjnej 2652/2 położonej w Mszanie Dolnej przy
ulicy Starowiejskiej (za Zakładem Energetycznym) wystąpili dotychczasowi dzierżawcy tj.
Państwo Teresa i Marian Lisińscy. Działka jest wykorzystywana przez nich jako ogródek
działkowy. Aktualna umowa dzierżawy wygasła w dniu 31.10.2011r.Wniosek był przedmiotem
obrad Komisji Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 14
listopada 2011r .Komisja zaopiniowała go pozytywnie.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/120/2011 w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na cele rolnicze – tj.
części działki ewid. 2652/2 położonej w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejskiej
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Mszana Dolna
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 sprzedaż
części działki ewidencyjnej 4933/1 zwróciła się pani Elżbieta Sitkowska. Obecnie jest ona
dzierżawca działki. Na części działki 4933/1 urządzone są miejsca postojowe przy szkole
podstawowej. Pozostała część jest ogrodzona trwale i pozostaje w użytkowaniu wnioskodawczyni.
Wniosek był omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 23 listopada 2011 roku a komisja po
dokonaniu wizji terenowej zaopiniowała go pozytywnie.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XV/121/2011 w
sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Mszana Dolna na 2012 rok
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – p. Jana Stożka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Jan Stożek – przybliżył Radnym projekt uchwały.
Omówił plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/122/2011
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna na 2012
rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad.17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak:
 ul. Rakoczego – miasto nie posiada tytułu własności do tej ulicy. Właścicielem jest PKP.
Pismo o niewłaściwości przekazania terenu PKP poszło do Ministerstwa. Nie możemy
inwestować środków własnych w nie swoją własność
 odśnieżanie – dokładna informacja znajduje się na stronach miasta Mszana Dolna oraz w
BIP. Lewą stronę miasta odśnieża – pan Marcin Kuc – firma „MARKOM”. Przetarg na
odśnieżanie prawej strony miasta wygrał pan Władysław Szczypka, jednak kilka dni po
informacji o wygranej wycofał się z przetargu, a jego miejsce zajął kolejny oferent pan












Kazimierz Stożek „CATBUD”. Łącznie 40 km dróg osiedlowych i ulic do odśnieżania w
Mszanie Dolnej. Drogi podzielone są na 2 kategorie: odśnieżane zawsze i odśnieżane
doraźnie. Drogi odśnieżane doraźnie wymagają telefonu do Straży Miejskiej lub Urzędu
Miasta. Nie płacimy za gotowość odśnieżania, płacimy za wykonaną pracę. Na dzień
dzisiejszy było tylko parę wyjazdów. Telefon do Straży Miejskiej – 608 085 133.
solary – trwają prace nad indywidualnymi projektami. Zostało już kilkanaście projektów
wykonanych na terenie Miasta Mszana Dolna.
Bieżnia na stadionie KS Turbacz – nasz stadion jest jedynym takim obiektem na terenie
powiatu limanowskiego do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych. Dyrektor
Departamentu Sportu w 2012 r. będzie prowadzić nabór wniosków na modernizacje
obiektów sportowych. Modernizacja bieżni i terenu wokół płyty to 4 tory bieżni pokryte
tartarem i pola do lekkoatletyki wielofunkcyjne szacowane przez specjalistów na kwotę
600-700 zł.
szerszego podsumowania dokonam na ostatniej sesji – 28 grudnia 2011 r.
uruchomiono oświetlenie na Rynku – wyłączyliśmy połowę lamp po interwencji
mieszkańców
udało się zrobić oświetlenie na ul. Marii Konopnickiej i ul. Sienkiewicza – 3 lampy są teraz
zamontowane a była 1
wymieniamy lampy na ul. Tolińskiego i ul. M. Kopernika
kamień z Radkowa dotarł do Mszany Dolnej
uruchomiono pompę głębinowa na „Szklanówce”
zakupiono fotoradar dla Straży Miejskiej. Mamy zgodę na Centralną Ewidencję Pojazdów i
Kierowców. I kwartał 2012 r. rozpocznie się funkcjonowanie fotoradaru. W Mszanie Dolnej
zostało wyznaczone 6 miejsc do kontroli.

Ad.18. Informacja Przewodniczącego Rady
W 2011 r. do dnia 15 grudnia 2011 r. odbyło się 12 sesji Rady Miasta Mszana Dolna (w tym 3 sesje
okolicznościowe)
Komisja Rewizyjna obradowała 12 razy
Komisja Budżetowo-Gospodarcza obradowała 2 razy , miała także 2 wspólne posiedzenia z
Komisją Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – 9 posiedzeń + 2 wspólne z
Komisją Budżetowo-Gospodarczą
Komisja Ochrony Środowiska – 2 posiedzenia
Komisja Oświaty i Kultury – 4 posiedzenia
Komisja Sportu, Turystyki i Promocji Miasta – 3 posiedzenia
Komisja Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Spraw Socjalnych – 6 posiedzeń
Do Biura Rady Miasta wpłynęło wiele życzeń świątecznych.
Ad.19. Wolne wnioski
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna – p. Adam Malec – składa życzenia świąteczne
Radnym Rady Miasta oraz zgromadzonym gościom– zdrowych spokojnych świąt. Dziękuje za cały
rok pracy.
Ad.20. Zamknięcie obrad XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p. Adam Malec zamknął obrady XVI
zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządziła:
Faustyna Kaletka
…………………………

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

