Protokół Nr XXI/12
z XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
29 marca 2012r. 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. 14.00 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 – 11 Radnych

Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p. Adam Malec otworzył XXI zwyczajną sesję Rady Miasta i poprosił
Radnych i przybyłych Gości o minutę ciszy poświęconą pamięci zmarłego dziś rano Radego Rady
Miasta Mszana Dolna p. Stanisława Dziętło.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się 11 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 Rady Miasta - p. Stanisław Andrzej Dudzik - zwrócił się z prośbą o usunięcia z porządku
obrad punktu 12, gdyż nie był on omawiany na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej. Burmistrz Miasta Mszana Dolna p. Tadeusz Filipiak – temat ten był już omawiany
na Komisji i miał być przekazany do omówienia w szerszym gronie, dlatego znalazł się w porządku
obrad.
Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik – dziś mamy dzień żałoby i nie pora na rozpatrywanie tego
punktu.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Burmistrza Miasta (stanowiący załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu) o wprowadzenie do porządku obrad punktów:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2012
Burmistrz Miasta Mszana Dolna p. Tadeusz Filipiak poprosił o zdjęcie punktu 4 z porządku obrad,
gdyż od ostatniej sesji minęło dopiero 2 tygodnie.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z uwzględnieniem zmian, po czym poddał go pod
głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” przyjęła porządek obrad XXI sesji Rady
Miasta Mszana Dolna, który obejmował:
2. Przyjęcie protokołu nr XVIII/12 z XVIII sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. (wykreślony)
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów,
wydatków i przychodów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na
lata 2012-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Mszana Dolna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Mszana Dolna ograniczonym prawem rzeczowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna.
12. (wykreślony)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2012
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XVIII/12 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XVIII/12 z posiedzenia Rady Miasta został
poprawiony i był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta.
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 XVIII/12
z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.3. Wystąpienie zaproszonych gości.
Mieszkanka Miasta p. Róża Gniewek, Prezes „Młodzieżowej” Spółdzielni Mieszkaniowej p.
Krystyna Stróżyńska i Członek Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Oświata” p. Mariusz Urban. Sprawa drogi osiedlowej na osiedlu Krakowska. Jakie Państwo
podejmują kroki by ta droga powstała na osiedlu? Osiedle ma już 20 lat. Proszę o podjęcie jakiś
kroków w tym kierunku.
Prezes „Młodzieżowej” Spółdzielni Mieszkaniowej - p. Krystyna Stróżyńska – gdy pada wszystko
stoi w wodzie. Zapraszam na wizję lokalną by zobaczyć jak to wygląda
p. Róża Gniewek – ze względu na bezpieczeństwo dzieci mieszkających na osiedlu należy tą drogę
zrobić

Radny Rady Miasta - p. Jan Stożek – jaki jest status prawny drogi?
p. Róża Gniewek – ta droga jest drogą miejską
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – można odnieść wrażenie, że tą drogą nikt
się nie zajął i nie zajmował. Dwa lata temu na spotkaniu z mieszkańcami zapadła decyzja o
odbudowie tej drogi. Mam w swoim biurku projekt remontu i kosztorys tej inwestycji. Na kolejnym
spotkaniu na pytanie co robić ul. Starowiejską czy drogę osiedlową jednogłośnie zapadła decyzja o
remoncie ul. Starowiejskiej. Na remont drogi osiedlowej potrzeba 900 000 zł. Budżet w jednym
roku nie udźwignie tej kwoty, trzeba się uzbroić w cierpliwość i jeszcze trochę poczekać.
Członek Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata” - p. Mariusz
Urban – widziałem projekt tej drogi i wiem że remont jest w planie. Chcemy tylko powiadomić
o aktualnym stanie drogi i przypomnieć się tak, by o nas nie zapomniano
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – zlecenie na tą drogę zostało podjęte przy
wiedzy i aprobacie Radnych. Trzeba mieć na uwadze koszty remontu takiej drogi. Samorząd ma
tylko 2 źródła dochodu: kredyt i sprzedaż mienia komunalnego. Dzisiaj tak się stało, że punkt
dotyczący sprzedaży zszedł z porządku obrad, ale cudów nie ma. 25 stycznia wszyscy radni
podnieśli ręce za budżetem na 2012 r. w którym jest ta sprzedaż zapisana. Pieniądze ze sprzedaży
mienia poszły na remonty ulic. Krytykę słychać tylko w Mszanie Dolnej, osoby przyjeżdżające do
naszego miasta są zadowolone ze zmian. Od momentu kiedy jestem Burmistrzem budżet miasta
został podwojony. Na dzień dzisiejszy zadłużenie miasta wynosi 20%. Roczny dochód z działki
przy ul. Orkana wynosi 8 000 zł. Ktoś na forum internetowym pytał co będzie sprzedawać mój
następca – odpowiadam, że następca będzie się zajmował wyborem koloru ławek. W Mszanie
Dolnej powstało 28 km nowych dróg. Projekt na remont drogi osiedlowej na osiedlu Krakowska
jest i się nie zmarnuje ta droga zostanie zrobiona tylko nie w tym roku, bo nie mamy na nią
pieniędzy w budżecie.
p. Róża Gniewek – dziękujemy bardzo za odpowiedź. Chcieliśmy się przypomnieć i będziemy
czekać. Nie byliśmy zorientowani w sytuacji
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – Rada Miasta parę lat temu ustaliła 98%
bonifikaty na zakup gruntów dla spółdzielni. Nie było żadnego radnego, który zawahałby się
przydzielić tą bonifikatę.
Radna Rady Miasta - p. Irena Łacna – jestem zadowolona, że przedstawiciele spółdzielni
mieszkaniowych są i wykazują zainteresowanie całą sprawą. Dziękuję.
Ad. 4. (wykreślony)
Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Brak interpelacji i zapytań Radnych.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów,
wydatków i przychodów.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały panią
Skarbnik Bernadetę Ziemianin.
Skarbnik Miasta Mszana Dolna – p. Bernadeta Ziemianin – zmiany w budżecie miasta polegają na

zmianie dochodów o kwotę 701 000 zł. 700 000 zł. to promesa MSW na remont ul. Konopnickiej
i ul. Cmentarnej. 1000 zł. to darowizna na cele sportowe dla Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w
Mszanie Dolnej.
1) Dochody budżetowe:
a) zwiększono dochody o kwotę 705 500,00 w tym :
-zwiększono dochody o 4 500,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 31 stycznia
2012 r na podstawie decyzji MUW WF-I.3111.18.6.2012
- zwiększono dochody o kwotę 700 000,00 zł na podstawie pisma BUSKŻ-I-5901-3-1/12 z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (promesa dotycząca dofinansowania do usuwania
skutków klęsk żywiołowych)
- zwiększono dochody o kwotę 1 000,00 zł na podstawie pisma Dyrektora ZSM Nr 1
(darowizna na cele sportowe)
2) Wydatki budżetowe:
a) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1 696 558,70 zł w tym:
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 355 012,00 zł (2% wzrost składki
rentowej od II.2012 r oraz regulacje wynagrodzeń administracji i obsługi od IV 2012 r)
wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 915 547,43 zł
wydatki na dotację na zadania bieżące o kwotę 40 800,00 zł (min. zwiększenie dotacji dla
punktu i przedszkola niepublicznego w związku ze wzrostem wydatków w przedszkolach
publicznych)
b) zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 000,00 zł
c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 356 244,38 zł
d) zwiększa się wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 32 954,89 zł (POKL „uczenie się przez całe życie”)
3) Przychody – zwiększa się przychody budżetu o kwotę 995 558,70 zł, stanowią wolne
środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4) Rozchody:
- w 2012 r pozostają bez zmian,
- w pozostałych latach dokonano korekty kwot spłat kredytów w związku z niezaciągnięciem w
2011 r planowanej kwoty kredytów (limit – 2 000 000,00 zł).
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęto Uchwałę Nr XXI/143/2012 w
sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 7. 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 Mszana Dolna – p. Bernadeta Ziemianin – zmiana Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta Mszana Dolna związana jest ze zmianą budżetu przyjętą poprzednią uchwałą.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/144/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2012-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Skarbnika Miasta p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta Mszana Dolna – p. Bernadeta Ziemianin – dotacja 3 000 zł. dla Miasta Nowego
Sącza z przeznaczeniem na Izbę Wytrzeźwień
Radny Rady Miasta Mszana Dolna - p. Jan Stożek – umowa z Miastem podpisywana jest na Izbę
Wytrzeźwień gdzie Mszańska Policja wozi delikwentów
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/145/2012 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 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 – Działki, o których mowa w uchwale położone jest w Mszanie Dolnej w obrębie
Zarabie, przylegają do działki 2758/1 i 2758/4 własności Państwa Danuty i Andrzeja Szarków ul.
Starowiejska 22 Mszana Dolna. Działki leżą w terenach rolnych. Komisja na posiedzeniu w dniu 12
marca 2012 r. 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 XXI/146/2012
sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Mszana Dolna ograniczonym prawem rzeczowym.
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 –Pan Andrzej Stożek zam. Mszana Dolna ul. Kolbego 23 zwrócił się do Burmistrza
Miasta z wnioskiem o uregulowanie sprawy korzystania z wody oraz prowadzenia wodociągu do
jego domu z działki 4226/4 stanowiącej własność Miasta. Na własny koszt wykonał inwentaryzację
wodociągu ( naniesienie na mapy) oraz mapę do sporządzenia aktu notarialnego. Komisja Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2011 r. pozytywnie
zaopiniowała obciążenie działek Miasta służebnością.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXI/147/2012 w sprawie
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszana Dolna
ograniczonym prawem rzeczowym.
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 –Działka o której mowa w uchwale położona jest w Mszanie Dolnej w obrębie
Słomka .Graniczy z działką Pana Mirosława Malca zam. Mszana Dolna ul. Słomka 192 i jest w
jego dzierżawie. Działka położona w terenach budowlanych jednak nie ma dostępu do drogi
publicznej – dojazd po terenach RZGW. Komisja na posiedzeniu w dniu 12 marca 2012 r.
pozytywnie zaopiniowała wniosek o sprzedaż.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXI/148/2012 w sprawie
zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 12. (wykreślony)
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – p. Annę Majchrzak
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – p. Anna Majchrzak –
w związku z nieotrzymaniem kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia muszę wykreślić
poradnie logopedyczną, endokrynologiczną, pulmonologiczną ze statutu ośrodka zdrowia.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/149/2012 w
sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2012
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Sekretarz Miasta Mszana Dolna p. Zofię Łabuz
Sekretarz Miasta Mszana Dolna – p. Zofia Łabuz - Do Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. zostaje wprowadzona kwota: 36.117,43
(niewykorzystane środki za rok ubiegły)
Oprócz tej kwoty pozostaje jeszcze do rozdziału kwota: 3.000,00PLN rezygnacja i zwrot środków
przez OSP
W sumie do podziału: 39.117,43PLN
Kwota powyższa zostaje rozdysponowana następująco:
 ZHP – wypoczynek letni – 2.000,00PLN (w sumie 10.000,00PLN)
 Parafia Miłosierdzia Bożego- Ruch Światło Życie i Służba Liturgiczna – 3.000,00PLN
(w sumie 11.000,00PLN)
 KS Turbacz sekcja piłkarska – 12.000,00PLN ( w sumie 35.000,00PLN)
 KS „KORYO” TAE-KWON-DO – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - 5.695,00PLN
 Miejskie Przedszkole Nr 1 – Pikniki Rodzinne w ogrodzie przedszkolnym – 10.640PLN
 wynagrodzenie terapeuty P. Tomasza Kościelniaka – dodatkowa 1 godzina dyżuru w środę
wieczorem godz. 19 albo 20 (od 01.04.2012 do 31.12.2012) -1.665,00PLN rezerwa
4117,43PLN
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 8 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXI/150/2012 w sprawie zmiany Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2012
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Brak.
Ad. 16. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec - termin składania oświadczeń majątkowych
radnych mija 30 kwietnia 2012 r. W najbliższą sobotę odbędzie się pogrzeb Radnego Rady Miasta
Mszana Dolna Pana Stanisława Dziętło. Przewodniczący obrad odczytał informację dotyczącą
realizacji projektu pn.”Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Mieście Mszana Dolna”.
Informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – 31 marca 2012 r. upływa termin
przekazania Radzie Miasta opracowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2011.
Sprawozdanie z wykonania budżetu będzie do wglądu w biurze Rady Miasta.

Ad.17. Zamknięcie obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p. Adam Malec zamknął obrady XXI
zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządziła:
Faustyna Kaletka
…………………………

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

