Protokół Nr XVIII/12
z XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
25 stycznia 2012 r. 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. 17.00
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
Nieobecny Radny – p. Stanisław Dziętło
Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p. Adam Malec otworzył XVIII 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 do proponowanego
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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatwierdzenia projektu Uchwały
Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu
Przewodniczący obrad poinformował także o wprowadzeniu punktu dotyczącego podjęcia uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2012-2025.
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 XVIII sesji Rady Miasta
Mszana Dolna, który obejmował:

2. Przyjęcie protokołów nr XVI/11, XVII/11 z XVI i XVII sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatwierdzenia projektu
Uchwały Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
8. Podjęcie uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2012.
a) przedstawienie projektu budżetu przez Burmistrza Miasta lub przez osobę przez niego
wyznaczoną,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej,
d) odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji Budżetowej, opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej – przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta do
projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem budżetu i wnoszonymi dodatkowo poprawkami,
f) głosowanie wymienionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta,
g) głosowanie uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2012-2025.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Przyjęcie protokołów nr XVI/11, XVII/11 z XVI i XVII sesji Rady Miasta Mszana
Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XVI/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 XVI/11 z posiedzenia
Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XVII/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 XVII/11
z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.3. Wystąpienia zaproszonych gości.
Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – p. Franciszek Dziedzina – Powiat przekazał mszańskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej 10 110 zł. Jest to kwota zakupu 6 hełmów, 3 kompletów ubrań
specjalnych, 4 par rękawic niepalnych. Wszystkie zakupione sprzęty przekazano umową użyczenia
na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej. Budowa chodnika przy ul. Orkana została
pozytywnie zaopiniowana przez Powiat. Problemem jest tylko odkupienie drogi od mieszkańców
mających działki w pasie drogowym. W sprawie budowy Orlika przy Zespole Szkół TechnicznoInformacyjnych w Mszanie Dolnej powiat także dał pozytywną odpowiedź. Dofinansujemy koszt
budowy „ORLIKA” do kwoty 213 000 zł. Miasto będzie głównym inwestorem budowy. Powiat
przekazał także 6 kurtek dla straży rybackiej na ręce pana Piotra Armatysa.
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – wydaje mi się, że odśnieżanie drogi powiatowej przy ul.
Orkana w tym roku jest bardzo złe. Bardzo proszę o zamontowanie większego lustra na
skrzyżowaniu w okolicy Gronoszowej, ponieważ jest tam bardzo niebezpieczne, niewidoczne
skrzyżowanie i było już w tamtym miejscu wiele wypadków.
Radna Powiatu Limanowskiego – p. Władysława Anna Jamróz – wniosłam interpelacje do Pana
Starosty o budowę chodnika przy ul. Orlika. Ksero interpelacji przekazuję Panu
Przewodniczącemu. Interpelacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – p. Anna Pękała – jestem
Przewodniczącą Komisji od 4 listopada 2011 r. Obecnie komisja składa się z: Marii Łyżnickiej,
Agnieszki Orzeł – od 4 listopada 2011 r. i Ewy Jasińskiej. Działamy na podstawie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości. Zadania ustawowe komisji i zarazem zadania własne gminy to: Pomoc
terapeutyczna – punkt konsultacyjny działa w poniedziałek w godz. 15.00-19.00 i czwartek 8.3012.00. Udzielamy rodzinom pomocy psychospołecznej poprzez dyżury pedagoga. Informujemy i
edukujemy poprzez pozalekcyjne zajęcia „Zachowaj trzeźwy umysł”. Komisja zajmuje się ponadto
opiniowaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, kontrolą sprzedaży alkoholu,
a także
opiniujemy wnioski o środki z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Wynagrodzenie jakie pobieramy z tytułu pracy w Komisji to 100 zł. brutto – jest to wynagrodzenie
ustalane przez Radę Miasta.
p. Aleksander Malec – mieszkaniec Miasta Mszana Dolna- chciałem się wypowiedzieć w imieniu
mieszkańców miasta, zwłaszcza emerytów. Słyszałem obietnice, że od nowego roku w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wszystko się zmieni. Zamiast tego
widzę, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej się cofa. Na początku stycznia doktor
Lizak nie wrócił do pracy. Dyrektor SP ZOZ podała mi informację, że nie wróci do pracy ze
względu na stan zdrowia. W rozmowie tel. doktor Lizak powiedział mi, że nie wróci do pracy, bo
tak zostało postanowione. Mamy obecnie 3 lekarzy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej. Miało być spotkanie z mieszkańcami odnośnie SP ZOZ. Nie ma lekarzy
specjalistów w Mszanie. Kto za to odpowiada? Co dalej Rada planuje zrobić z Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ?
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – czy ktoś jeszcze chce zabrać głos?
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – na której sesji i od kogo pan usłyszał, że
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej będą specjaliści?

p. Aleksander Malec – mieszkaniec Miasta Mszana Dolna – nie na sesji, od radnych to wiem. Co
dalej z ankietami nt. SP ZOZ?
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – na żadnej sesji nie było mówione, że
specjalizacja będzie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Złożono wnioski
na specjalistykę i Narodowy Fundusz Zdrowia jej nie przyznał. NFZ nie przyzna 2 praktyk
specjalistycznych w Mszanie Dolnej. Specjalistykę w Mszanie Dolnej posiada NZOZ „OSMED”,
gdzie jest ona bezpłatna. Spotkanie z mieszkańcami nt. służby zdrowia nie ma sensu, ponieważ nic
się nie zmieniło w tej materii. Zaproponowaliśmy dzierżawę pomieszczeń p. Agnieszce Cichoń –
Kierownik NZOZ „OSMED” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Czekamy na decyzję Pani doktor Cichoń. Nie potrafię się odnieść do decyzji Pana Lizaka. Jesteśmy
po spotkaniu z Komisją Zdrowia – prywatyzacja SP ZOZ nie jest gwarancją na to, że pojawią się
specjaliści. Od Radnych zależy czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zostanie
przekształcony w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
p. Aleksander Malec – mieszkaniec Miasta Mszana Dolna – dziękuję za informację. Popieram tą
sprawę.
Ad.4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak - przedstawił informację o pracy w okresie od ostatniej sesji
Rady Miasta tj. od dnia 28 grudnia 2011r.
1. 5.01.2012 r. - Limanowa – przekazanie samochodu Policji – 12 samorządów złożyło się po
3 500 zł. i zakupiło samochód
 5.01.2012 r. - oddanie nowej sali gimnastycznej na ul. Marka (Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych)
 11.01.2012 r – spotkanie z Wojewodą i Dyrektorami Wydziałów Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
 14.01.2012 r. - wyjazd na zawody w narciarstwie alpejskim na Słowacji – Niżna
 14.01.2012 r. - 10 -lecie sekcji biegów długodystansowych
 16.01.2012 r. - spotkanie na temat programu „Mój rynek”, spotkanie z architektami „Odnowa stadionu i budowa boiska wielofunkcyjnego”
 24.01.2012 r. - Wojewódzki Urząd Pracy – podpisanie umowy „Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Miasta Mszana Dolna
 podpisano 5 aktów notarialnych – działki budowlane
 sprzedano ostatnie mieszkanie w budynkach przy ul. Jana Pawła II
 zamontowano na ujęciu „Szklanówka” monitoring live – podgląd na wodę, sprawdzamy
stan wody – na dzień dzisiejszy woda jest dobra, przebadana
Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – wnoszę, by zawór na ul. Matejki odcinający wodę ze
„Szklanówki” przenieść poniżej bloków.
− nie funkcjonuje Biuro Obsługi Mieszkańców – pomysł ten był pomysłem fantastycznym i warto
do niego wrócić
Radny p. Jan Stożek – kto decyduje o służbach płatnych z policją? W roku 2010 było 20 płatnych
służb, w 2011 ani jednej dlaczego?
− chodniki nie są odśnieżane

Radny p. Jerzy Karczewski – proszę o poprawienie krawężnika przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2
poprzez obniżenie go przy wjeździe do szkoły.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – przyłączam się do tej interpelacji.
Radny p. Jan Szynalik – jaki jest końcowy koszt dowozu wody do zbiornika?
Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Robert Rataj – czy są jakieś nowego informacje w sprawie
nowego członka w Radzie Społecznej przy SP ZOZ?
- pytanie skierowane do Pani Skarbnik, czy w Urzędzie Miasta jak i jednostkach pomocniczych
Urzędowi są pracownicy korzystający z dopłat do różnego rodzaju kursów, szkoleń, studiów
podyplomowych lub samych studiów, jeżeli tak to proszę podać kwotę jaką stanowią wszystkie
powyższe dofinansowania?
- składam podziękowania dla sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mszanie Dolnej –
przede wszystkim dla Piotra Armatysa i Agnieszki Józefiak.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – p. Stanisław
Andrzej Dudzik - Wniosek o zawarcie kolejnej umowy złożył w dniu 16 stycznia 2012 r. Pan
Stanisław Wietek działający jako pełnomocnik dotychczasowego dzierżawcy – Pani Danuty Kwak.
Działka 4904/1 położona jest przy ulicy Orkana,dzierżawca wybudował na niej budynek usługowy,
który obecnie dzierżawiony jest osobie trzeciej.
Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31 grudnia 2011r.
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 17.01.2012 r.
zaproponowała nawiązanie kolejnej umowy na okres 2 lat z zastrzeżeniem wcześniejszego
rozwiązania umowy w przypadku, gdyby teren okazał się niezbędny np. na rozbudowę
skrzyżowania.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” przyjęła Uchwałę Nr XVIII/132/2012 w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność
Miasta Mszana Dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatwierdzenia projektu
Uchwały Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Miasta Mszana Dolna – p. Michał Baran - Marszałek Województwa p. Kozak
wniósł o zaopiniowanie uchwały. W programie, który Państwo będą opiniować usunięto zbyt
rygorystyczne wytyczne dot. Obszaru Chronionego Krajobrazu. Granice zostały uaktualnione
w oparciu o punkty GPS.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – czy są jakieś pytania do projektu uchwały?

Radny p. Władysław Broczkowski – czy ktoś z radnych zapoznał się bliżej z projektem tej uchwały
w punktach, w których się ona zmienia?
Zastępca Burmistrza Miasta Mszana Dolna – p. Michał Baran – w uchwale zmianie ulegają tylko 3
paragrafy, które wymieniłem
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – popieram p. Władysława Broczkowskiego. Dajmy sprawę na
Komisję.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – kto z Pań i Panów Radnych jest za przekazaniem
tego punktu porządku obrad na posiedzenie Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej?
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” przekazała sprawę do rozpatrzenia na
Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – ogłasza 10 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta wznawia obrady.
Ad. 8. Podjęcie uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2012.
a) przedstawienie projektu budżetu przez Burmistrza Miasta lub przez osobę przez niego
wyznaczoną,
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – przekazuje głos pani Skarbnik
Skarbnik Miasta Mszana Dolna – p. Bernadeta Ziemianin – przedstawia ogólne założenia budżetu.
Dochody budżetu wyniosą w 2012 r. - 24 270 722,36 zł., wydatki – 26 086 928,82 zł. deficyt
wyniesie zatem – 1 816 206,56 zł.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Skarbnik Miasta Mszana Dolna – p. Bernadeta Ziemianin – odczytała opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej
c) zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej,
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej – p. Jacek Wardyński – Komisja BudżetowoGospodarcza na posiedzeniu w dniu 20stycznia 2012 r. po omówieniu projektu budżetu na rok 2012
zaopiniowała go jednogłośnie „za”.
d) odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji Budżetowej, opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej – przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta do
projektu uchwały budżetowej,
Skarbnik Miasta Mszana Dolna – p. Bernadeta Ziemianin – autopoprawki, jakie nastąpiły od czasu
przygotowania projektu budżetu (listopad 2011 r.) do dnia dzisiejszego to:

−

zabezpieczenie w budżecie miasta 65 000 zł. na realizację programu „Mój rynek”

−

zabezpieczenie w budżecie miasta 100 000 zł. na projekt chodnika na ul. Krakowską

−

20 280 zł. - kwota zabezpieczona na realizację zadania pt. „Solary”

−

15 000 zł. - kwota zabezpieczona na wykonanie bieżni na boisku KS „TURBACZ”
e) dyskusja nad projektem budżetu i wnoszonymi dodatkowo poprawkami,

Radna p. Irena Łacna – odbyły się posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miasta i wszelkie
wątpliwości zostały wyjaśnione
f) głosowanie wymienionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta,
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” przyjęła autopoprawki do budżetu miasta
na rok 2012
g) głosowanie uchwały budżetowej.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2012
Nr XVIII/133/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2012-2025.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Skarbnika Miasta p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – przedstawiła radnym projekt uchwały. Jednocześnie
poinformowała, iż wskaźnik zadłużenia Miasta Mszana Dolna na dzień dzisiejszy wynosi 20,24 %.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XVIII/134/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2012-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak:
 zasuwa na ul. Leśnej – ciśnienie wody na Rynku spadało, gdy zamykano zasuwę na ul.
Leśnej. Dostaliśmy pismo podpisane przez 11 mieszkańców Rynku. Zasuwa jest na terenie
prywatnego przedsiębiorcy i zasypał ją. Pan, który kupił ten teren mówi, że śp. p. Stanisław
Malec pozwolił mu na to
 Biuro Obsługi Mieszkańców – jest nieczynne ze względu na błogosławiony stan Agnieszki
Józefiak. 1 lutego 2012 r. złożymy wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o przydzielenie

















osoby na prace interwencyjne. Na dzień dzisiejszy nie mamy tam kogo posadzić.
Płatne służby – praktyka jest taka, że Komendant Policji występuje do Urzędu Miasta z
prośbą o płatne służby Policji ze Strażą Miejską. W 2011 r. takich próśb ze strony policji nie
było, więc nie było też płatnych służb.
Odśnieżanie chodników – przekazałem tą informację Straży Miejskiej. Gdzie zmieści się
mały pług to odśnieża chodniki. O odśnieżanie przed sklepami będziemy prosić właścicieli
zgodnie z ustawą.
Krawężnik przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2 – otrzymuję opinie, że jest on źle wykonany.
Wezwałem pana Burkata, by ocenił wykonania krawężnika i uznał on, że do stanu
technicznego wykonania nie można się doczepić. Gdyby samochody nie parkowały po lewej
stronie przy wjeździe do Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 nie byłoby problemu krawężnika.
Koszty dowozu wody – walka z suszą kosztowała nas - paliwo 20 000 zł., kosz energii
elektrycznej na oczyszczalni – 6 500 zł. Bracia Dudy oddali w użyczenie bezpłatnie
samochód do przewozu wody. Wójt Gminy Niedźwiedź p. Janusz Potaczek bezpłatnie
użyczył nam wody. Bez jego zgody i pomocy nie dalibyśmy rady walczyć z suszą.
Rada Społeczna przy SP ZOZ – 5 maja 2011 r. urywa się korespondencja między Urzędem
Województwa Małopolskiego, a Urzędem Miasta Mszana Dolna. Dziś wysłałem e-mailem
informacje w tej sprawie nowemu Wojewodzie Małopolskiemu p. Jerzemu Millerowi.
Czy Urząd Miasta dofinansowuje studia pracownikom? - p. Skarbnik – Karta Nauczyciela
zobowiązuje nas do dokształcania i doskonalenia nauczyciel i na ten cel przeznaczyliśmy w
budżecie 38 611 zł. 1 114 zł. - przeznaczone zostało na kursy, narady, konferencje, dopłaty
do studiów. Żadna pani Dyrektor nie dofinansowuje teraz studiów. W Urzędzie Miasta nikt
nie ma dofinansowania do studiów.
Stan oświetlenia ulicznego – ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza – dodatkowe lampy, na ul.
Marka wszystkie stare lampy zamieniono na nowe
28-29 stycznia 2012 r. - odbędzie się 2-dniowy turniej piłki halowej – serdecznie zapraszam
do uczestnictwa
zapraszam Państwa na kolędowanie w środę 1 lutego o godz. 17.30

Ad. 11. Wolne wnioski
Radny p. Jan Stożek – wnoszę o oddelegowanie 1 pracownika z działu księgowości do kontroli
prowadzonych przez Komisję Rewizyjną. Najbliższa planowana Komisja Rewizyjna – 31 stycznia
2012 r. Kontrola odbędzie się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Radny p. Jerzy Karczewski – korzystając z okazji, że na sesji obecny jest Pan Antoni Róg proszę
o przybliżenie sprawy solarów
Radny Powiatowy p. Antoni Róg – bardzo proszę o dementowanie plotek o rzekomym podatku
płaconym od solarów. Na tego typu plotkach korzysta gmina Dobra, która ma już 450 zgłoszeń do
programu. Koszt montażu solarów to - 8 % VAT oraz ok. 3000 – 5000 zł. za średniej wielkości
dom. Nie ma odrębnego ubezpieczenia na solary, solary są elementem domu, nie jego odrębną
częścią.
Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Malec – do kiedy można składać wnioski o solary?
Radny Powiatowy p. Antoni Róg – praktycznie do końca realizacji zadania . Otrzymaliśmy dotację
na 2 300 instalacji, na dzień dzisiejszy mamy 2172 umowy podpisane.

Radny p. Jacek Wardyński – czy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma szanse dostać
specjalizacje?
Radny Powiatowy p. Antoni Róg – publiczne placówki przegrywają bój o kontrakty, z powodu
ustawy o rachunkowości, której podlegają. Podmiot publiczny ma ograniczenia ustawowe,
prywatny ich nie posiada. Ja jestem za przekształcaniem szpitali na prywatne. Ośrodek zdrowia
otrzymuje pieniądze za Podstawową Opiekę Zdrowotną zgodnie z ilością zapisanych do niego
ludzi, więc otrzymuje pieniądze za nie leczenie, natomiast specjalistyka otrzymuje pieniądze za
leczenie pacjentów. Nasz SP ZOZ lekceważy swoich pacjentów. Nie można się w nim
zarejestrować telefonicznie, mimo, iż w Polsce jest takie prawo pacjenta. Dodatkowo cały czas
telefon w SP ZOZ jest odłożony i nie można się dodzwonić. W prywatnym ośrodku nie mogłoby się
coś takiego zdarzyć.
Radna p. Joanna Kotarba – zastanawiamy się nad przekształceniem Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej, co Pan na to?
Radny Powiatowy p. Antoni Róg – jest to kwestia likwidacji, wydzierżawienia terenu. Cesja
majątku i cesji świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia
Radna p. Bogumiła Cieżak – czego dotyczy rozporządzenie wymuszające na ośrodkach i szpitalach
dostosowanie ich do 2016 r.?
Radny Powiatowy p. Antoni Róg – rozporządzenie określa kubaturalne wymogi, wykaz sprzętu.
Nasz SP ZOZ z grubsza spełnia wymogi powierzchniowe. Za każdą specjalistyką stoją wymogi
sprzętowe, a tego już nie spełniamy.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – zaproponowaliśmy p. A. Cichoń –
Kierownik NZOZ „OSMED” wydzierżawienie 2 pomieszczeń na specjalistykę w SP ZOZ.
Czekamy na odpowiedź w tej sprawie
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – załóżmy, że „OSMED” wchodzi do SP ZOZ i Rada
przekształca uchwałą SP ZOZ w NZOZ. Co w takim wypadku z pacjentami ośrodka?
Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Robert Rataj - Ja sam nie jestem pacjentem Ośrodka Zdrowia
przy ulicy Matejki, więc nie wypełniałem ankiety przygotowanej przez Komisję Zdrowia.
Ograniczyłem się jedynie do kilkukrotnego przeglądnięcia tych ankiet i częstą kwestią poruszaną w
ankietach był problem braku możliwości dodzwonienia się do Ośrodka Zdrowia, o tym samym
problemie mówi pan Róg. Problem ten zgłaszali mi też mieszkańcy Słomki. Pytanie do p.
Antoniego Roga: Pan Burmistrz mówi że zaproponował „Osmedowi” wynajęcie kilku gabinetów na
specjalistykę w miejskim Ośrodku Zdrowia, czy skorzystanie z tej oferty czyli przejście ze swoimi
specjalistami nie spowoduje przypadkiem, że „Osmed” może stracić kontrakt na tą właśnie
specjalistykę?
Radny Powiatowy p. Antoni Róg – „OSMED” nie może przejść do Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotne, ponieważ byłaby to nowa firma, więc obowiązują ją nowe przepisy
dotyczące kubatury budynku i sprzętu, a nie przepisy przejściowe jakie dotyczą SP ZOZ.
Pracownicy SP ZOZ zgodnie z art. 23' Kodeksu pracy zostają przejęci przez nową firmę. Zgodnie
z art. 23' mają zapewniony 1 rok pracy bez zmiany na gorsze.

Ad.12. Zamknięcie obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p. Adam Malec zamknął obrady XVIII
zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządziła:
Faustyna Kaletka
…………………………

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

