Protokół Nr XXIV/12
z XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
22 czerwca 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. 10.00 do godz. 12.30
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 – 14 Radnych
Liczba Radnych obecnych na sesji – 11 Radnych
Nieobecni Radni: p. Władysław Broczkowski, p. Maciej Dulęba, p. Robert Rataj

Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p. Adam Malec otworzył XXIV zwyczajną sesję Rady Miasta, przywitał
Radnych oraz zaproszonych Gości.
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. Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku
obrad.
Na prośbę p. Sabiny Kogut – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
Dolnej punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej został przeniesiony na punkt 8.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z uwzględnieniem zmiany, po czym poddał go pod
głosowanie.
1.Otwarcie XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2.Przyjęcie protokołu nr XXIII/12 z sesji Rady Miasta.
3.Wystąpienie zaproszonych gości.
4.Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania Radnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2011 rok
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2011 rok

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
Dolnej
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i
wydatków.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na
lata 2012-2025.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” przyjęła porządek obrad XXIV sesji Rady
Miasta Mszana Dolna
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XXIII/12 z sesji Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXIII/12 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 XXIII/12
z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.3. Wystąpienia zaproszonych gości.
Brak
Ad.4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak - przedstawił informację o pracy w okresie
od ostatniej sesji Rady Miasta tj. od dnia 28 kwietnia 2012 r.:
 powstała wizualizacja projektu „Mój Rynek”
 31 maja 2012 r. miało miejsce spotkanie z p. inż. A. Zastawnikiem w sprawie zmian Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w mieście. Najwięcej próśb mieszkańców dotyczyło
przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty budowlane. Do końca grudnia zespół
przygotowujący zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego zakończy prace
 1 czerwca 2012 r. - otwarcie XI Notariady
 2 czerwca 2012 r. - akcja krwiodawstwa (współfinansowana z budżetu miasta Mszana
Dolna). Akcja cieszyła się w tym roku dużym odzewem, w ciągu 2 dni zebrano prawie 54 l
krwi
 8 czerwca 2012 r. - transport mebli szkolnych z Holandii dla Zespołu Szkół Miejskich Nr 1
w Mszanie Dolnej.
 10 czerwca 2012 r. - zakończenie rozgrywek piłkarskich i awans KS „TURBACZA” do V
ligi
 18 czerwca 2012 r. - posiedzenie wspólników ZGDGR – udzielenie absolutorium Prezesowi
Związku








remont ul. Konopnickiej
remont ul. Cmentarnej – problem natury ornitologicznej, dopóki nie wykują się młode, nie
możemy dokonać wycinki drzew
zakupiono nowe zabawki do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mszanie Dolnej
awarie wody na ul. Starowiejskiej i ul. Grunwaldzkiej
„samorządowy” ołtarz na płycie Rynku w Boże Ciało – dziękuję za pomoc przy
przygotowaniach
właśnie trwa spotkanie w sprawie solarów, ważą się ostateczne losy projektu

Ad. 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Rady Miasta – p. Jan Szynalik – na ul. Krasińskiego i ul. Słowackiego w jezdni są duże
dziury proszę o załatanie ich przy okazji remontu ul. Konopnickiej
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Andrzej Dudzik – proponuję, by napisać i złożyć wniosek na
dokończenie kanalizacji sanitarnej w Mieście Mszana Dolna
− czy termin odbioru terenów rewitalizowanych w mieście zostanie dotrzymany?
− protokoły z sesji Rady Miasta ukazują się z opóźnieniem co jest tego przyczyną?
Radny Rady Miasta – p. Jan Stożek – dziękuję za pomalowanie i odświeżenie tablicy samorządowej
przed Urzędem Miasta
− czy w związku z zakupem fotoradaru Straży Miejskiej planowane jest zatrudnienie nowego
pracownika do jego obsługi?
− kto jest nowym Komendantem Straży Miejskiej ? - proszę o przybliżenie sylwetki
− do Prokuratury Rejonowej w Limanowej wpłynęło zawiadomienie Miasta Mszana Dolna o
możliwości popełnienia przestępstwa – proszę przybliżyć radnym ten temat
Radny Rady Miasta – p. Piotr Cieżak – dziękuje za oświetlenie na os. Zarąbki
− na jakim etapie są prace dotyczące wykonania chodnika przy ul. Krakowskiej?
− proszę o remont skorodowanych barier mostu na os. Zarąbki
Radny Rady Miasta – p. Rafał Dara – dlaczego dofinansowaliśmy zakup samochodu dla Komendy
Policji w Limanowej i jaka była kwota tej dotacji?
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – kiedy zostanie usunięta awaria wody na ul.
Grunwaldzkiej?
Ad.6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poinformował, że sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2011 r. było przedmiotem prac odpowiednich
Komisji Rady, zwłaszcza dogłębnie zostało zbadane przez Komisję Rewizyjną, która wyraziła w tej
sprawie pozytywną opinię. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mszana Dolna za rok 2011
stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji. Następnie poprosił o omówienie projektu uchwały
Skarbnika Miasta p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za 2011 rok wraz z informacją o stanie

mienia Miasta (uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Radny Rady Miasta – p. Rafał Dara – czy Regionalna Izba Obrachunkowa znalazła jakieś
nieprawidłowości w budżecie miasta?
Skarbnik Miasta Mszana Dolna – p. Bernadeta Ziemianin – nie mamy żadnych nieprawidłowości
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Andrzej Dudzik – czy projekt uchwały był omawiany na
Komisji?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Jan Stożek – wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia był dostępny w Biurze
Rady i każdy radny mógł zapoznać się z tematem. Odbyła się Komisja Rewizyjna w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok
2011 oraz udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXIV/171/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2011 rok
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec –odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Mszana Dolna z tytułu
wykonania budżetu za 2011 r. (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Jan Stożek – odczytał Opinię Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Mszana Dolna o wykonaniu budżetu miasta Mszana Dolna za 2011 rok. Komisja
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXIV/172/2012
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – podziękował Radnym za jednomyślność
w głosowaniu. W 2011 r. budżet został wykonany w 102 %. W momencie obejmowania urzędu 6 lat
temu budżet miasta wynosił 12 mln zł., aktualnie budżet miasta wynosi 29 mln zł.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – ogłosił 5 minut przerwy
Przewodniczący obrad po przerwie wznowił obrady.

Ad. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mszanie Dolnej
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Joannę Kowalczyk
Pracownik MOPS – p. Joanna Kowalczyk - omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXIV/173/2012
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i
wydatków.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Skarbnika Miasta p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXIV/174/2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.10.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 – omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXIV/175/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2012-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Sekretarz Miasta – p. Zofię Łabuz
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXIV/176/2012
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie
Dolnej
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec - poinformował Radnych, iż skończyła się kadencja
Rady Społecznej SP ZOZ i należy dokonać wyboru nowej Rady. Wojewoda Małopolski – p. Jerzy
Miller wybrał już swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej - jest nim p. Piotr Pajdzik.
Przedstawicielem Burmistrza Miasta w Radzie Społecznej będzie p. Zofia Łabuz. Mamy ponadto
kandydatury 3 osób, które zgodziły się na uczestnictwo w Radzie są to: p. Marek Huber, p. Maria
Łyżnicka, p. Aleksander Malec. Na najbliższej sesji przegłosujemy skład osobowy Rady
Społecznej.
Ad.12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi Burmistrza Miasta Mszana Dolna p. Tadeusza Filipiaka na interpelacje i zapytania
Radnych:
•
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej zakupiono echo serca oraz
bieżnię, brakuje defibrylatora. Wartość doposażenia ośrodka wyniosła ok 150 000 zł.
•
24 czerwca 2012 r. w godzinach od 8.00 do 22.00 odbędą się wybory uzupełniające do Rady
Miasta Mszana Dolna.
•
dotacja na radiowóz – Komenda Powiatowa Policji znajduje się w Limanowej, dlatego też
oni otrzymali dofinansowanie. Koszt dofinansowania wyniósł 10 000 zł. Na zakup nowego
samochodu złożyły się wszystkie gminy na terenie działania Komendy Powiatowej w
Limanowej. Samochód będzie także jeździć po naszym terenie. Gdy jest potrzeba zakupu
samochodu dla Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej otrzymujemy taką prośbę od
Komendanta Policji z Mszany Dolnej.
•
remont skorodowanych barierek na moście na os. Zarąbki – zajmiemy się tą sprawą
•
chodnik przy ul. Krakowskiej – do końca września projektanci mają czas na zakończenie
prac. Realizacja chodnika rozpocznie się w 2013 r.
•
dziury na ul. Krasińskiego i ul. Słowackiego – przy remoncie ul. Konopnickiej załatamy tam
dziury
•
obecnie w Straży Miejskiej pracuje dwóch strażników – p. Janusz Skwarczek i p. Jakub
Spędzia w ciągu kilku dni planujemy ogłosić konkurs na trzecią osobę do pracy w Straży
Miejskiej
p.o. Komendanta Straży Miejskiej – p. Jakub Spędzia – w związku ze zwiększeniem zakresu
obowiązku Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej związanej z zakupem przez Miasto fotoradaru
niezbędne jest przyjęcie nowej osoby do Straży Miejskiej. Nie chcemy być odbierani jako „policja
drogowa” i chcemy dalej na bieżąco zajmować się ustawowymi obowiązkami straży.
Radny Rady Miasta – p. Jan Szynalik – czy jest możliwa popołudniowa praca Strażników
Miejskich?
p.o. Komendanta Straży Miejskiej – p. Jakub Spędzia – mamy takie plany, by w ciągu wakacji parę
dni pracować popołudniami
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Andrzej Dudzik – czy pracujecie w soboty?

p.o. Komendanta Straży Miejskiej – p. Jakub Spędzia – w zeszłym miesiącu zrobiliśmy taką
symulację i do godziny 11.00 mogłaby taka służba być pomocna. Jednak nie możemy przekroczyć
40-godzinnego tygodnia pracy zgodnie z Kodeksem Pracy.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – jeśli Straż Miejska będzie pracować w
soboty i popołudniami to nie będzie ich przed południem i w inne dni. Przez to, że mamy tylko 2
strażników mamy ograniczone pole działania. Dodatkowa osoba do Straży Miejskiej dojść musi.
•

•
•

•

w grudniu została powołana komisja, która dokonała gruntownej kontroli. Wyniki tej
kontroli dały podstawę do zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia
przestępstwa. 1 czerwca 2012 r. skierowałem takie zawiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa.
protokoły z sesji Rady Miasta zostają ogłoszone na stronach internetowych po ich
zatwierdzeniu przez Radę Miasta Mszana Dolna, nie mogą się ukazywać wcześniej
termin odbioru rewitalizacji Rynku i Parku Miejskiego nie jest zagrożony, termin odbioru
rewitalizacji terenów przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej został przesunięty o 2
miesiące, powodem opóźnienia jest ostra zima, która uniemożliwiła roboty ziemne
50% Mszany Dolnej jest skanalizowane

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – p. Tadeusz Dul – awaria wody przy ul. Grunwaldzkiej.
Domy po prawej stronie ul. Piłsudskiego mają bardzo słabe ciśnienie wody. 10 dni temu
otrzymaliśmy pierwsze sygnały o awarii w tamtym rejonie i do dnia dzisiejszego nie wiemy
dlaczego następuje tam spadek ciśnienia wody. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej
osłuchiwali sieć, zakładali wodomierze i mimo to nie jesteśmy w stanie stwierdzić gdzie jest
awaria. W ciągu następnego tygodnia powinna się sprawa wyjaśnić.
Ad.13.Wolne wnioski.
Radna Rady Miasta – p. Irena Łacna – prośba do Straży Miejskiej o częstsze zaglądanie do Parku
Miejskiego
p.o Komendanta Straży Miejskiej – p. Jakub Spędzia – mam prośbę do Radnych, by uchwalić
uchwałę w sprawie strefy wolnej od dymu papierosowego oraz uchwałę w sprawie regulaminu
tablic miejskich.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – Parki Miejski oprócz Straży Miejskiej
patroluje także firma ochroniarska VIP SECURITY, policja także mogłaby objąć Park swoimi
patrolami
Radna Rady Miasta – p. Irena Łacna – 14-15 lipca 2012 r. odbędą się Dni Mszany Dolnej,
w niedzielę przybędą do nas goście ze Słowacji, prośba do Radnych o obecność na Dniach Mszany
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – 29 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 odbędzie się
kolejna sesja Rady Miasta na której zaprzysiężymy nowego Radnego Rady Miasta oraz
wybierzemy członków do Rady Społecznej przy SP ZOZ. Do Rady Miasta wpłynęło zaproszenie na
XVIII Oimpiadę Taekwondo Młodzieży, która odbywać się będzie w Mszanie Dolnej na Hali
Miejskiej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1. Otwarcie Olimpiady odbędzie się 2 lipca o godz.
14.30.

Ad.14.Zamknięcie obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p. Adam Malec zamknął obrady XXIV
zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządziła:
Faustyna Kaletka
…………………………

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

