Protokół Nr XVII/11
z XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
28 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. 15.15
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 – 15 Radnych
Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna - p. Adam Malec otworzył XVII zwyczajną sesję
Rady Miasta, przywitał Radnych oraz zaproszonych Gości.
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. Nikt nie wniósł uwag.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XVII sesji Rady
Miasta Mszana Dolna.
Ad. 2 Wystąpienie zaproszonych gości
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – oddał głos Prezesowi Sądu Rejonowego
w Limanowej – p. Piotrowi Borkowskiemu
Prezes Sądu Rejonowego w Limanowej – p. Piotr Borkowski - podziękował za zaproszenie na
sesję Rady Miasta Mszana Dolna. Minister Sprawiedliwości sporządził projekt
rozporządzenia na mocy którego mają zostać zlikwidowane 122 sądy w Polsce. 19 grudnia
2011 r. otrzymaliśmy w Sądzie Rejonowym w Limanowej do informacji wiadomość, iż
znajdujemy się wśród tych 122 sądów. Nazwa tablicy sądu nie zmieni kosztów jego
funkcjonowania. W lipcu zlikwidowano 67 wydziałów sądów pracy. W ciągu jednego roku
mamy 3 reformy sądownictwa – likwidację sądów pracy, możliwość prowadzenia spraw
pracowniczych przez wydziały cywilne oraz
likwidację 1/3 sądów rejonowych.
Rozporządzenie ma 2 punkty. Punkt pierwszy mówi o zlikwidowaniu 122, punkt drugi mówi,
iż na miejsce zlikwidowanych sądów zostaną utworzone zamiejscowe sądy. Kryterium jakie

przyjęto do likwidacji to 14 sędziów. Najbardziej efektywne są średnie sądy. Limanowa
zgodnie z rozporządzeniem ma być przyłączona do sądu w Nowym Targu. 30 mln zł
kosztował remont Sądu Rejonowego w Limanowej i teraz mamy go przekształcić w sąd
zamiejscowy.
Radny p. Jan Szynalik – kto narzuca takie reformy?
Prezes Sądu Rejonowego w Limanowej – p. Piotr Borkowski - Minister Sprawiedliwości
Radna p. Irena Łacna – jak to będzie wyglądać fizycznie?
Prezes Sądu Rejonowego w Limanowej – p. Piotr Borkowski - rozporządzenie wydane przez
ministerstwo sprawiedliwości jest krótkie. Reforma polegać ma na likwidacji sądów i
utworzeniu zamiejscowych ośrodków. Nie wiem jak to ma wyglądać w praktyce.
Rozporządzenie nie reguluje co z ludźmi którzy nie orzekają w sądach – administracją,
kadrami, płacami. Czy w Nowym Targu ktoś będzie w stanie wchłonąć osoby z Limanowej?
Szczegóły tej reformy nie są doprecyzowane. Sąd poza odpowiedzią Prezesa nie może
podejmować innych form sprzeciwu w tego typu kwestiach.
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – jako mieszkaniec i samorządowiec nie popieram tego
pomysłu. Modernizować sąd można wewnątrz, ale nie ma szkodę mieszkańców. Popieram
stanowisko Prezesa Sądu.
Radny p. Jan Stożek – czy wiadomo ile osób zostanie zwolnionych?
Prezes Sądu – p. Piotr Borkowski - nie wiem
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak - dyskusja byłaby celowa, gdyby były osoby
decyzyjne. My jesteśmy przekonani o słuszności słów p. Prezesa. Tego typu reformy robi się
by powstał szum medialny. Trzeba zrobić wszystko by nie dopuścić do likwidacji sądu w
Limanowej.
Ad. 3. Podjęcie rezolucji w sprawie reorganizacji wymiaru sprawiedliwości i związanej z
tym likwidacji Sądu Rejonowego w Limanowej w dotychczasowym kształcie
Przewodniczący czyta tekst rezolucji w sprawie reorganizacji wymiaru sprawiedliwości
i związanej z tym likwidacji Sądu Rejonowego w Limanowej w dotychczasowym kształcie
i poddaje go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Rezolucję Nr 2/2011 w
sprawie reorganizacji wymiaru sprawiedliwości i związanej z tym likwidacji Sądu
Rejonowego w Limanowej w dotychczasowym kształcie
Rezolucja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 4 Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami
Inwestycje w Mieście Mszana Dolna w 2011 r.:
1. Hala sportowa – 3.03.2011 r. – otwarcie hali. W nowopowstałej hali odbyło się już I

Forum Samorządów Uczniowskich oraz podsumowanie roku sportowego w
Małopolsce.
2. Rewitalizacja – początek prac:
a) Tereny Komunalnej
b) Park miejski
c) Plac targowy
d) Rynek – rozpoczyna się układanie płyt z kamienia Radków. Oświetlenie
zamontowano.
3. Wykonano remonty ulic:
a) ul. Starowiejskiej
b) ul. Tolińskiego
c) ul. Słonecznej
d) wykonano 500 m chodnika przy ul. Leśnej
4. Zrobiono kanalizację przy ul. Marka od Państwa Janików do Państwa Wcisło
5. Wykonano łącznik pomiędzy ul. Jana Pawła, a ul. Piłsudskiego
6. Zrobiono zjazd z kostki do Miejskiego Przedszkola Nr 2
7. Wykonano łącznik na os. Majdówka (ul. Słomka)
8. Odwodniono ul. Jana „Adama” Stachury
9. Zarabie –wykonano drogę do pp. Blecharczyków i Antoszów, odwodniono drogę
10. Os. Krystusy (ul.Słomka)– wykonano przepust i rów odwadniający
11. Utwardzono ul. Ks. Popiełuszki
12. Wykonano Plac zabaw na osiedlu Krakowska
13. Problemy na ujęciu „Szklanówka” - brak wody na ujęciu, zamontowano pompę
głębinową
14. Karty osuwiskowe zagrożonych dróg wykonane
15. „Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany
Dolnej” - zakończenie projektu 16 grudnia 2011 r.
16. „Atrakcyjne przedszkole” - projekt realizowany w Miejskim Przedszkolu Nr 1
17. „Atrakcyjna zerówka” - projekt realizowany w oddziałach „0” przy Zespole Szkół
Miejskich Nr 1 oraz Zespole Szkół Miejskich Nr 2
18. „Mały człowiek – wielka sprawa” - rozwój usług edukacyjnych na terenie Miasta
Mszana Dolna – projekt realizowany w Miejskim Przedszkolu Nr 2
19. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w
Mieście Mszana Dolna
20. Miasto Mszana Dolna weszło w Program Szwajcarski „Solary”
21. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Miasta
Mszana Dolna” - projekt realizowany będzie od 1 września 2012 r.
22. „Comenius” – współpraca z Zespołem Szkół Miejskich Nr 2
23. Gorczańskie Wody Termalne – wiercenie otworów (Nafta Kraków)
24. 9 lipca – wyjazd do Niżnej, w październiku na Słowacji odbył się Międzynarodowy
Turniej Hokeja
25. Sprzedaż 2 działek na terenie zakładu komunalnego. Trwają prace budowlane - do
końca marca stan surowy budynków będzie zakończony
26. Dokonano zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej
27. Zakupiono fotoradar dla Straży Miejskiej.
28. W 2011 r. zorganizowaliśmy: Dni Mszany Dolnej, Festiwal Orkiestr, Turniej Tańca
Towarzyskiego
29. 2011 r. KS „TURBACZ” zamknął 1 miejscem w grupie, MGKS „Mszanka” – 4
miejscem,
30. 15 kwietnia 2011 r. pożegnaliśmy p. Stanisława Malca – Dyrektora Zakładu

Gospodarki Komunalnej, w maju pożegnaliśmy p. Marka Nawarę – Marszałka
Województwa Małopolskiego
Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny p. Władysław Broczkowski – czy odbył się przetarg na ul. Krakowskiej?
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – czy rewitalizacja parku jest już odebrana? Przydałby się
w parku monitoring
- odbiór techniczny rynku – proszę o umieszczenie mnie w komisji ds. odbioru
- uważam, że powinno się docenić p. Kasprzyka i p. Świerka za dowóz wody z Poręby w
czasie suszy
- dlaczego tak długo trwa przygotowywanie pomieszczenia dla Straży Miejskiej?
Ad.6. Podjęcie uchwał 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. Dochody
budżetowe zostały zwiększone o kwotę 31 970 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 31 170 zł.
a dochody majątkowe o kwotę 800 zł. Zwiększono dochody o kwotę 37 239 zł. na zadania
oświatowe realizowane na postawie porozumień z jst, zwiększono dochody o kwotę 4 065 zł
pochodzące z darowizn na zadania własne jst, zmniejszono dochody bieżące o kwotę 10 134
zł. na wypłatę zasiłków rodzinnych zgodnie z pismem MUW w Krakowie, zwiększono
dochody majątkowe o kwotę 800 zł. pochodzące z darowizn na realizację własnych zadań
inwestycyjnych jst. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 42 104 zł. w tym wydatki
bieżące o kwotę 41 304 zł. wydatki majątkowe o kwotę 800 zł. Zwiększono wydatki bieżące o
kwotę 37 239 zł. na realizację zadań oświatowych. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4
065 zł. na realizację zadań własnych jst zgodnie z wolą darczyńców, zmniejszono wydatki
bieżące o kwotę 10 134 zł. na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją MUW w
Krakowie, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 800 zł. na realizację zadań
inwestycyjnych miasta zgodnie z wolą wpłacającego.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/123/2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 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. W uchwale

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 20112025 wprowadzono 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/124/2011 w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 20112025
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – p. Stanisław
Andrzej Dudzik
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – p. Stanisław
Andrzej Dudzik - Z wnioskiem o sprzedaż działki zwrócił się Pan Andrzej Jania zam.
Mszana Dolna ul. Słomka 132.Działka ewidencyjna 7330/2 stanowi własność Miasta ,
położona jest przy
działce 7330/1 stanowiącej własność wnioskodawcy, w planie
zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach rolnych. Wniosek o sprzedaż
działki ewidencyjnej 7330/2 uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i
Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2011r.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/125/2011
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości stanowiących
własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – p. Stanisław
Andrzej Dudzik
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – p. Stanisław
Andrzej Dudzik - Działki objęte powyższą Uchwałą są niezabudowane, położone nad rzeka
Rabą w obrębie Zarabie. W planie zagospodarowania przestrzennego leżą w terenach
oznaczonych symbolem ZU – zieleń urządzona. W ewidencji gruntów sklasyfikowane są jako
grunty zakrzaczone i zadrzewione. Działki nie są dzierżawiona a jak wynika z map
znajdujących się na „geoportalu” są częściowo użytkowane przez właścicieli działek
sąsiednich , którym zostanie przedstawiona propozycja zakupu. Przeznaczenie do sprzedaży

pozwoli uniknąć sytuacji , która umożliwiłaby zasiedzenie powyższych działek. Wniosek o
sprzedaż uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2011r.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/126/2011
w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – oddaje głos Kierownik SP ZOZ – p. Annie
Majchrzak
Kierownik SP ZOZ – p. Anna Majchrzak – dziękuje Radzie Miasta i Burmistrzowi za
życzliwość i rzeczową krytykę oraz zaufanie. Nie otrzymaliśmy niestety kontraktów na 2012
r.
Ad. 10. 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 Komunalnej – p. Stanisław
Andrzej Dudzik
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – p. Stanisław
Andrzej Dudzik - Działki objęte uchwała są działkami już zabudowanymi przez właścicieli
prywatnych ( przy zabudowaniach mieszkalnych) ,część z nich jest w dzierżawie – ale na cele
rolnicze. Proponuje się sprzedaż aktualnym użytkownikom co pozwoli na uporządkowanie
stanu prawnego nieruchomości przez nich użytkowanych. Temat sprzedaży był omawiany na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej w dniu 7 grudnia
2011 r , która pozytywnie zaopiniowała ich przeznaczenie do sprzedaży.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie „wstrzymującym się i 14 głosach „za”
podjęła Uchwałę Nr XVI/127/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej 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. Działka o której
mowa w uchwale położona jest przy ulicy Słomka , przylega bezpośrednio do nieruchomości
zabudowanej domami mieszkalnymi Pani Anny Malec ul. Słomka 192 i Państwa Haliny i
Józefa Jopków ul. Słomka 188a. Komisja w dniu 7 grudnia 2011r odbyła oględziny w terenie
opiniując pozytywnie jej zbycie , jednak z uwagi na konfigurację działki uznano,że wymaga
ona podzielenia i zbycia części z niej wydzielonych.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/128/2011
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 12. 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. Działki o których
mowa w uchwale położone są w obrębie Słomka. Część z nich pozostaje w
dzierżawie,pozostała część jest użytkowania przez właścicieli działek przyległych – co
wynika z rozpoznania na geoportalu. Z uwagi na fakt , że są to działki o niewielkich
powierzchniach zostaną zaproponowane do sprzedaży na rzecz właścicieli działek
przyległych. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są w
terenach rolnych. Komisja na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2011r zaopiniowała pozytywnie
sprzedaż.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 14 głosach „za”
podjęła Uchwałę Nr XVI/129/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 niniejszego protokołu.
Ad. 13. 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. Działka objęta
powyższą Uchwałą jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym pod numerem
ul. Słomka 192.W domu tym mieszka obecnie Pani Anna Malec. Działkę dotychczas
dzierżawiła, jednak obecnie chce uregulować jej status prawny. W planie zagospodarowania
przestrzennego leży w terenach budownictwa mieszkalnego. Wniosek o sprzedaż uzyskał
pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady
Miasta na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2011r.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/130/2011
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej 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. Działka o której
mowa w uchwale położona jest przy ulicy Słomka w sąsiedztwie zabudowań pod numerem
214 i 214 a. Przylega bezpośrednio do działek zabudowanych domami mieszkalnymi, w
terenie jest to skarpa. Komisja na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2011r po przeprowadzeniu
wizji na gruncie pozytywnie zaopiniowała wniosek o sprzedaż.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/131/2011
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p. Tadeusz
Filipiak:
 przetarg na ul. Krakowskiej – wpłynęło 15 ofert. Rozpiętość ofert od 28 000 zł do
142 000 zł. Realna kwota pozwalająca na przygotowanie dokumentacji według
wyceny ekspertów wynosi między 55 000 zł. a 60 000 zł. Żadna z ofert, które
wpłynęły do urzędu nie jest kompletna.
 termin na odbiór terenów rewitalizowanych to czerwiec 2012 r. – żadna część
rewitalizacji nie została jeszcze odebrana. W projekcie jest wpisany monitoring parku.
Jeśli są jakiekolwiek zastrzeżenia do prac rewitalizacyjnych proszę je zgłaszać teraz
 nagroda dla kierowców – panowie otrzymali nagrody za walkę z żywiołem

pomieszczenie dla Straży Miejskiej – gotowe jest już pomieszczenie. Potrzebujemy
jeszcze Cepik-u i mebli. Nie mamy jeszcze opinii wojewódzkiej policji. W I kwartale
2012 r. pojawi się fotoradar na drogach.
Ad. 16. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna – p. Adam Malec – zapytał Radnych czy mają
wolne wnioski
Wiceprzewodniczący Rady p. Robert Rataj – jestem za pomysłem, by na ul. Marka powstało
Centrum Kultury. Wiem, że Pan Figura chce sprzedać działkę obok Biblioteki Miejskiej.
Działka ta byłaby dobrym miejscem na parking, dzięki temu teren przy Bibliotece wzrósł by
na atrakcyjności.
Ad.17. Zamknięcie obrad XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p. Adam Malec zamknął obrady
XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządziła:
Faustyna Kaletka
…………………………

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

