Protokół Nr XXII/12
z XXII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
16 kwietnia 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. 14.00 do godz. 16.00
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- oraz zaproszeni goście – 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.

Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie XXII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna p. Adam Malec otworzył XXII 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 XXII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2.Interpelacje i zapytania radnych.
3.Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.Zamknięcie obrad XXII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem o uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec - zaproponował, by z uwagi na ograniczony czas
Pana Piotra Pajdzika przesunąć punkt 2 porządku obrad na punkt 5, a punkt 3 na punkt 2.
Przewodniczący Rady Miasta odczytał porządek obrad po zmianach:
1.Otwarcie XXII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2.Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.Zamknięcie obrad XXII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” przyjęła porządek obrad XXII
okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna – p. Adama Malec – 12 kwietnia 2012 r. do Urzędu
Miasta wpłynęło pismo Wojewody Małopolskiego Pana Jerzego Millera o wyborze do Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pana Piotra Pajdzika.
Pan Piotr Pajdzik – byłem już członkiem Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Jeśli Państwo zaakceptują moją osobę obiecuję współpracę.
Mieszkam w Mszanie Górnej, ale w Mszanie Dolnej się urodziłem i wychowałem. Od 1995 r.
prowadzę swoją działalność gospodarczą. Jeśli mają Państwo do mnie jakieś pytania jestem do
dyspozycji.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXII/151/2012
w sprawie składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o omówienie projektu uchwały
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Annę Majchrzak
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - p. Anna Majchrzak –
pojawiła się możliwość złożenia oferty w konkursie NFZ, proszę o zmiany w statucie polegające na
wprowadzeniu poradni kardiologicznej i poradni dermatologicznej do statutu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXII/152/2012
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie
Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna – p. Adam Malec – w związku ze śmiercią Radnego
Rady Miasta Mszana Dolna Pana Stanisława Dziętło dnia 29 marca 2012 r. Rada Miasta Mszana
Dolna musi wygasić jego mandat.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXII/153/2012
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Rady Miasta – p. Maciej Dulęba – jak wygląda sprawa radaru? Na ul. Starowiejskiej nie ma
oznakowania, a zdjęcia z fotoradaru są robione
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – fotoradar nie funkcjonuje w sposób
oficjalny. Mieszkańcy ul. Starowiejskiej mogą spać spokojnie, fotoradar jest tam ustawiony po to by
sprawdzić jego funkcjonowanie. W momencie, gdy fotoradar oficjalnie pojawi się na terenie Miasta
Mszana Dolna pojawią się znaki informujące o nim. Realny termin rozpoczęcia działania fotoradaru
to koniec kwietnia br.
Radny Rady Miasta – p. Jan Szynalik – dlaczego ul. Zakopiańska jest zaznaczona na znakach jako
teren niezabudowany?
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – oznakowanie drogi krajowej nie zależy od
nas. Ulica Zakopiańska była brana pod uwagę jako potencjalnym teren objęcia kontrolą radarową,
ale odrzucono nam tą lokalizację
Radny Rady Miasta – p. Władysław Broczkowski – parę lat temu zwróciłem się do Dyrekcji Dróg
Wojewódzkich, zebrałem 60 podpisów mieszkańców w sprawie przywrócenia znaku „teren
zabudowany” i otrzymałem odpowiedź, że bezprawnie się do nich zwracam, bo z taką prośbą może
się zwrócić gospodarz czyli Burmistrz Miasta
Radny Rady Miasta Mszana Dolna – p. Stanisław Andrzej Dudzik – ul. Rakoczego nie ma asfaltu,
ulica nie wymaga korytek, są wyboje. Postuluję, aby zlecić p. Kazimierzowi Dudzikowi załatanie
tej drogi i założenie 1 lampy doświetlającej drogę.
− akcja zbierania sprzętu RTV i AGD – wnoszę o wznowienie jej w jesieni
− rewitalizacja rynku – budka telefoniczna szpeci, proszę by ją usunąć – czy projekt rewitalizacji
zatwierdziła poprzednia Rada Miasta?
− co z rozbudową sieci kanalizacyjno-sanitarnej? Mieszkańcy chcą się podłączać
Radna Rady Miasta – p. Joanna Kotarba – drugi wyjazd z bloków koło Państwa Surówków bardzo
niebezpieczny. Czy jest możliwość zrobienia czegoś, by było tam bezpieczniej?
Radny Rady Miasta – p. Rafał Dara – jak wyglądają postępy prac na drodze osiedlowej osiedla
Krakowska?
Radny Rady Miasta – p. Władysław Broczkowski – ul. Krakowska, droga osiedlowa dolne Wójty
do Pana Sitkowskiego – asfalt zaczyna pękać i się obsuwać. Mieszkańcy chcą się zrzec własności,

by Miasto mogło tę drogę utrzymywać. Co muszą zrobić by to przekazać drogę Miastu?
Radny Rady Miasta – p. Jerzy Karczewski – proszę o wprowadzenie w plan remontów ul. Leśnej w
2 miejscach zapadła się droga i są niebezpieczne koleiny
Radny Rady Miasta – p. Jan Stożek – czy w tym roku będzie prowadzona akcja sprzątania rzeki
Mszanki?
Radny Rady Miasta – p. Robert Rataj – prośba rolników o udostępnienie koparki na 2-3 godziny
celem poprawy drogi na osiedlu Krystusy
− potok na os. Krystusy – betonowe kręgi założono w 2011 r. Czy będzie końcowa budowa
potoku w tym roku?
− czy miasto planuje wprowadzić tonaż na Rynku i monitoring?
Ad.6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił p. Tadeusz Filipiak – Burmistrza Miasta
Mszana Dolna:
 ul. Rakoczego – właścicielem drogi jest PKP i Miasto nie może wykonywać tam remontów
 oświetlenie – jeśli jest możliwość spróbujemy zamontować tam lampę.
 zbiórka sprzętu RTV i AGD – w każdy pierwszy wtorek miesiąca akcja będzie realizowana
 budka telefoniczna – właścicielem jest TP SA. Od kilku miesięcy trwa walka z TP S.A o to,
by zabrała budkę. Ona tam nie będzie stać. Czekamy na TP SA, by zabrali ją
 rewitalizacja – konsultacje były prowadzone w 2009 r. Osoby, które przygotowywały
projekt rewitalizacji robiły już różne projekty rewitalizacji w kraju
 kanalizacja – 60-70 budynków podłączonych do kanalizacji na Słomce, ul. Marka. ul.
Mroza, ul. Stawowej, ul. Kolbego
 lustro na Starowiejskiej – gdy znajdziemy 1 000 zł. w budżecie zrobimy tam lustro
 nie wiem jak rozumieć postępy w poprawie drogi osiedlowej na osiedlu Krakowska? Mamy
aktualne pozwolenie na budowę i projekt, jednak w tym roku brak jest środków w budżecie
na ten cel
 nawierzchnia na os. Wójty – Uchwała Rady Miasta przekaże drogę miastu. Należy ustalić
prawnych właścicieli i spisać drogę w notariacie. Trzeba wyciągnąć z ewidencji gruntów
właścicieli drogi, spadkobierców.
 ul. Leśna – stara leśna koło Pana Nowaka – masa będzie przekazana, gdy będziemy robić ul.
Konopnicką
 koparka na Słomce – proszę o kontakt z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej
Panem Tomaszem Dulem
 tonaż na Rynku – na ul.
Leśnej jest ustawiony znak zakazu pow. 10 ton. Kamera
monitoringu w Rynku jest planowana. Kontrole już raz tam były w tamtym roku. We
wszystkich miejscach rewitalizacji będą kamery.
 20 000 - 30 000 zł. koszt remontu potoku na os. Krystusy
 zawody w wędkarstwie muchowym zaczęły się wczoraj. Akcja sprzątania rzeki przez koło
wędkarskie najprawdopodobniej w tym roku się odbędzie.
 na 1 czerwca 2012 r. będzie oddany plac zabaw w parku
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Andrzej Dudzik – proszę o konsultacje projektów budowlanych
z Komisją Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – czyta pismo otrzymane od władz Gorczańskich
Wód Termalnych z prośbą o dokapitalizowanie spółki. Poddaje temat do przemyślenia.

Ad.7. Zamknięcie obrad XXII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p. Adam Malec zamknął obrady XXII
okolicznościowej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządziła:
…………………………

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

