Protokół Nr XIX/12
z XIX okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
13 lutego 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. 15.15
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- oraz p. Michał Baran – Zastępca Burmistrza Miasta, p. Tomasz Dul – Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej oraz p. Marek Panek – Radca Prawny Urzędu Miasta – lista obecności
zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 radnych.
Liczba radnych obecnych na sesji – 13 radnych.
Nieobecni radni: p. Robert Rataj, p. Stanisław Dziętło
Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie XIX okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna p. Adam Malec otworzył XIX okolicznościową sesję
Rady Miasta, po czym przywitał Radnych oraz zaproszonych Gości. Stwierdził, że na Sali znajduje
się 13 radnych, co stanowi quorum wymagane do ważności uchwał podejmowanych przez Radę
Miasta, po czym przedstawił porządek obrad,stanowiący załącznik nr 3 do protokołu, który
obejmował następujące punkty:
1.Otwarcie XIX okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2.Interpelacje i zapytania radnych.
3.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady do
reprezentowania Rady Miasta Mszana Dolna przed Sądami Administracyjnymi w postępowaniu
dot. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych oraz potwierdzenia dotychczas dokonanych
czynności.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Mszana Dolna.
5.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6.Zamknięcie obrad okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem o uwagi do porządku obrad.
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik wniósł o wprowadzenie tematu braku wody na trenie Miasta
Mszana Dolna do porządku obrad. Sprawa braków w dostawie wody jest poważna i proszę
o wprowadzenie punktu dot. informacji w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec - wprowadzam do porządku obrad po pkt. 4 jako
punkt 5. Informacje Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie zaopatrzenia w wodę
Miasta Mszana Dolna. Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna odczytał porządek obrad po
zmianach:
1. Otwarcie XIX okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady do
reprezentowania Rady Miasta Mszana Dolna przed Sądami Administracyjnymi w postępowaniu
dot. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych oraz potwierdzenia dotychczas dokonanych
czynności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Mszana Dolna
5. Informacja Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie zaopatrzenia w wodę
Miasta Mszana Dolna.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Zamknięcie obrad okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XIX okolicznościowej
sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny p. Władysław Broczkowski – czy w tym punkcie będziemy mogli wypowiedzieć się na
temat punktu 3 porządku obrad? Cała sprawa była w rękach prawników. Co się zmieniło w tej
sprawie, że teraz podjęcie tej uchwały jest niezbędne?
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adama Malec – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
zażyczył sobie podjęcia tej uchwały przez Radę Miasta.
Radca Prawny UM – p. Marek Panek – gminę reprezentuje Burmistrz Miasta, natomiast
reprezentacja Rady Miasta w przepisach nie jest jasno sprecyzowana. Do tej pory nie spotkałem się
jednak z takim problemem. Jest to dla mnie nowość. Zawsze byłem dopuszczany do sprawy, gdy
miałem upoważnienie od Przewodniczącego Rady Miasta.
Radna p. Joanna Kotarba – czy informacja na temat SP ZOZ będzie dzisiaj poruszana?
Radny p. Jan Stożek – kto jest odpowiedzialny za opiec gazowy w Urzędzie Miasta?
Radny p. Jan Szynalik – czy coś wiadomo na temat nowego członka Rady Społecznej SP ZOZ?
Radny p. Władysław Broczkowski – na odcinku ul. Krakowskiej między Mszaną Dolną, a Kasinką
Małą jest nieoświetlona wewnętrzna droga osiedlowa. Czy istnieje możliwość zamontowania lamp
na istniejących tam słupach?
Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady do
reprezentowania Rady Miasta Mszana Dolna przed Sądami Administracyjnymi w
postępowaniu dot. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych oraz potwierdzenia
dotychczas dokonanych czynności.
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – uważam, że trzeba próbować bronić radnych. Nie będę
upoważniać Radcy Prawnego, bo będzie działać na niekorzyść moich kolegów Radnych. Niech sąd
zdecyduje, czy to było zgodne z prawem, czy nie. Nie podejmę tej uchwały.
Radny p. Jacek Wardyński – jeśli nie damy pełnomocnictwa Rady Miasta Przewodniczącemu to sąd
dalej będzie nas ponaglać w tym temacie. Zamknijmy to koło.
Radna p. Joanna Kotarba – jest to wykorzystywanie Rady. Sąd nie jest w stanie podjąć decyzji i od
nas ma zależeć jej wynik?

Radna p. Irena Łacna – do tej pory nie trzeba było takiej uchwały podejmować
Radny p. Maciej Dulęba – czy rozprawa w sądzie może odbywać się bez pełnomocnika?
Radca Prawny UM – p. Marek Panek – oczywiście, że tak. Sprawa już ruszyła. Uchwała o
wygaśnięciu mandatów radnych została podjęta. Taki jest stan prawny. Od uchwały zostały
wniesione skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o uchylenie uchwał. Sąd
musi sprawę skończyć. Uchwała o wygaśnięcie mandatów jest, bo została podjęta przez Radę.
Zastępca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – na pierwszej rozprawie nikt nie był obecny w
sądzie i sąd odroczył rozprawę. Sąd musi mieć możliwość zapytania o pewne sprawy, dlatego
potrzebuje uchwalenia tej uchwały dot. reprezentacji, w innym przypadku nadal będzie odraczał
posiedzenia i rozprawy
Radny p. Jacek Wardyński – w świetle prawa uchwała wygasza mandat radnym
Radna p. Irena Łacna – odnoszę wrażenie, że o czymś nam się nie mówi. Na temat tej sprawy nic
nie wiemy.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – teczka dotycząca sprawy wygaśnięcia mandatów
radnych jest w Biurze Rady. Wszystkie pisma jakie otrzymuję z Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego czytam na sesjach.
Radca Prawny UM – p. M. Panek – jeżeli Rada Miasta nie da upoważnienia do reprezentowania
jednej osobie, to wszyscy radni będą reprezentować Radę Miasta. Sąd może wezwać Radnych do
Krakowa, by reprezentowali Radę, ponieważ Sąd może pomyśleć, że Rada nie chce upoważnić
przewodniczącego do reprezentowania jej przed sądem i chce wziąć udział w posiedzeniu jako
całość.
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – proponuję, by radni się wypowiedzieli
Radny p. Rafał Dara – nie chcę by reprezentował mnie pan Antoni Piegza
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – nie może nas reprezentować Przewodniczący Rady p. Adam
Malec?
Radca Prawny UM – p. Marek Panek – może
Radny p. Władysław Broczkowski – jesteśmy opozycją, ale nie jesteśmy opozycją walczącą.
Podchodzimy do spraw rozsądnie. Nie było i nie ma sporów, scysji. Współpracujemy ze sobą, a nie
walczymy. Podobna sytuacja do dzisiejszej miała miejsce przy głosowaniu dot. Pana Potaczka.
Zasugerowano nam, żeby na niego nie głosować. Tego typu sprawy powinniśmy uzgadniać. Nie
musimy ułatwiać ani utrudniać sprawy sądowi. Radni się sprawdzili. Czy w takiej sytuacji mamy
ich wyeliminować?
Radny p. Maciej Dulęba – prawie rok temu zostaliśmy odwołani i od tego czasu nie wiemy czy
jesteśmy radnymi czy nie
Zastępca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – proszę wskazać kto politycznie steruje tą sprawą?
Wojewoda przysłał pismo ze wskazaniem do podjęcia uchwały wygaszającej mandaty radnym. Nie
mam żadnych uwag do państwa radnych. Bardzo podoba mi się praca rady. Nie ma tutaj żadnej

złośliwości ani polityki. Jestem za tym by panowie zostali nadal radnymi.
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – czy możemy coś zrobić by radni zostali?
Radca Prawny UM – p. Marek Panek – nie, ponieważ Rada Miasta nie wniosła sprawy do sądu.
Skargę wnieśli radni. Cofnięcie skargi będzie oznaczało wygaśnięcie mandatów przez radnych.
Sprawy zaszły za daleko. Lepiej, by finał był jak najszybszy. Jeśli nie będzie udzielonego
pełnomocnictwa przewodniczącemu sąd sprawę znowu odroczy.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 11 głosach „za” , 1 głosie „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XIX/135/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Przewodniczącemu Rady do reprezentowania Rady Miasta Mszana Dolna przed Sądami
Administracyjnymi w postępowaniu dot. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych oraz
potwierdzenia dotychczas dokonanych czynności.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o omówienie projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – p. Stanisława
Andrzeja Dudzika
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – p. Stanisław
Andrzej Dudzik – działka, o której mowa w uchwale położona jest przy ulicy Jana Pawła II
w sąsiedztwie zabudowań Pani Surówki Magdaleny i Krupnik Barbary (ul.Rynek 27). Przylega
bezpośrednio do działki zabudowanej domem mieszkalnym. Komisja na posiedzeniu w dniu 7
grudnia 2011r po przeprowadzeniu wizji na gruncie pozytywnie zaopiniowała wniosek o sprzedaż.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/136/2012
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
Ad.5. Informacja Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie zaopatrzenia
w wodę Miasta Mszana Dolna.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – p. Tomasz Dul – ograniczenia w dostawie wody z
ujęcia „Szklanówka” trwają już 2 tygodnie. Wszyscy odbiorcy zasilani z tego ujęcia są bez wody
(m.in. ul. Leśna, ul. Słomka). Dziś była najgorsza sytuacja – w nocy przybyło nam tylko 30 cm
wody na ujęciu. W każdej chwili możemy dowieść wodę mieszkańcom. Czekamy na ocieplenie –
obecnie mamy ujęcie skute lodem na głębokość 40 cm. Przyłącza zamarzają. Plany Zakładu
Gospodarki Komunalnej – gdy temperatura będzie w okolicach 0 stopni odkujemy ujęcie z lodu.
Bardzo proszę państwa radnych o przekazanie informacji mieszkańcom, że w razie problemów z
wodą mogą się do nas zgłosić i my tą wodę dowieziemy.
Radny p. Maciej Dulęba – a co z dowożeniem wody z Niedźwiedzia?

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – p. Tomasz Dul – przy tak niskich temperaturach nie
ma takiej możliwości. Trzeba szukać ujęcia wody dla Miasta Mszana Dolna. Czekam na środki
finansowe, które pozwolą na opracowanie przez Instytut Geologiczny studium dla Miasta Mszana
Dolna. Kwota potrzebna na ten cel to około 20 000 zł.
Radny p. Maciej Dulęba – zainwestować teraz i zrobić wodociąg od Poręby
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – podstawowym zadaniem Miasta jest zaopatrzenie
mieszkańców w wodę. Od czwartku Rynek i ulice sąsiadujące nie mają wody. My nie możemy
liczyć na opaczność. Musimy zrobić inwestycję, by nam wody nie brakowało. Propozycją Komisji
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej jest zrobienie ekspertyzy w miejscu KS
Turbacza i w momencie, gdy ekspertyza wykaże, że w tym miejscu jest woda zrobić tam zbiornik i
przepompownie. Na Rynku były 2 studnie, gdyby one nadal tam były nie byłoby problemów z
wodą na Rynku.
Radny p. Jerzy Karczewski – czy na taki cel możemy uzyskać środki z UE?
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – mam prośbę do pana Radcy Prawnego o przygotowanie
uchwały dot. inwestycji dostarczenia wody w Mieście Mszana Dolna
Radca Prawny UM – p. Marek Panek – taki wniosek musi zostać przegłosowany przez radnych.
Kwestia środków finansowych na ten cel to podjęcie uchwały o zmianie budżetu i zmianie
Wieloletniego Planu Finansowania dla Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem
wniosku w sprawie przygotowania przez Radcę Prawnego uchwały dotyczącej inwestycji, która
pozwoli zabezpieczyć zaopatrzenie w wodę Miasto Mszana Dolna?
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła wniosek w sprawie przygotowania
przez Radcę Prawnego uchwały dotyczącej inwestycji, która pozwolił zabezpieczyć zaopatrzenie w
wodę Miasto Mszana Dolna
Ad.6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił p. Michał Baran – Zastępca Burmistrza
Miasta:
 za piec gazowy w Urzędzie Miasta odpowiada Urząd. Upoważnionym do obsługi pieca jest
pan Piotr Luberda, który robi przeglądy. Nikt nie wyłącza pieca. Można przykręcić piec, nie
można go wyłączyć. Piec przykręcają pani Halina Krzysztofiak i pan Jakub Witosławski.
Piec na dzień dzisiejszy nie działa, ponieważ wysiadła pompka.
 nowy członek Rady Społecznej SP ZOZ – nic nowego w tej kwestii nie wiadomo.
Wojewoda Miler nie przysłał jeszcze odpowiedzi w tym temacie.
 lampy na osiedlu – sprawdzimy czy da się tam
zamontować lampy. Kwestia do
przegadania.
 SP ZOZ – propozycja do Dyrektor OSMED-u w sprawie przeniesienia specjalistki do SP
ZOZ została 2 lutego 2012 r. wysłana. 8 lutego 2012 r. otrzymaliśmy w odpowiedzi podanie
z prośbą o 15 lat dzierżawy budynku przy ul. Matejki 13. Na drugi dzień Burmistrz otrzymał
kolejne pismo z OSMED-u tym razem z podpisami 70 pacjentów.
Radna p. Joanna Kotarba – od roku szarpiemy się z SP ZOZ. Zachowujmy się odpowiedzialnie. Od
czwartku mam telefony do domu z pytaniem dlaczego chcemy zamknąć OSMED? Kto jest

odpowiedzialny za funkcjonowanie SP ZOZ Rada Miasta czy Burmistrz? Jesteśmy odpowiedzialni
za ludzi, którzy nas wybrali. Jak długo jeszcze się będziemy zastanawiać co zrobić z SP ZOZ?
Zastępca Burmistrza – p. Michał Baran – proponujemy OSMED-owi dzierżawę 2 gabinetów dla
specjalistki z poczekalnią i rejestracją w SP ZOZ, niestety OSMED na naszą propozycję
odpowiedział pismem, w którym chce dzierżawy całego budynku.
Radny p. Maciej Dulęba – jestem za tym, by cała Rada Miasta podjęła decyzję, czy przekształcamy
SP ZOZ czy nie
Radca Prawny UM – Marek Panek – SP ZOZ ma 3 główne problemy:
1. Brak specjalistyki
2. Budynek nie spełnia warunków
3. Podstawowa Opieka Zdrowotna ma ponad 7000 osób
Żadne połowiczne rozwiązania nic nie dadzą. Konkurs musi zostać tak rozpisany by objął wszystkie
3 problemy.
Radny p. Maciej Dulęba – ktoś musi przygotować projekt uchwały
Radca Prawny UM – p. Marek Panek – uchwałę napiszemy w momencie, gdy będziemy wiedzieć
co chcemy. W uchwale musimy wskazać, kto przejmuje POZ. Musimy opracować kierunek
działania. 1. Uchwała intencyjna – kierunek zmian formy świadczenia usług medycznych. 2.
Zastanowić się nad warunkami konkursu. 3. Specjalistyka – rozwiązania – jaka specjalistyka jest
wymagana na terenie Miasta Mszana Dolna? 4. Konkurs. 5. Wygra ktoś konkurs – likwidacja SP
ZOZ ze wskazaniem miejsca świadczeń POZ i przekazanie obiektu. 6. Pracownicy – czy wszystkie
osoby przejmie osoba która wygra? Na początek trzeba podjąć rezolucję w kierunku przekształcenia
SP ZOZ. Trzeba dać zielone światło – powołać zespół do przygotowania kierunku zmian.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – na następną sesję Pan Marek Panek przygotuje
uchwałę intencyjną w sprawie SP ZOZ.
Ad.7. Zamknięcie obrad XIX okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p. Adam Malec zamknął obrady XIX
okolicznościowej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządziła:
…………………………

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

