Protokół Nr XXVI/12
z XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
13 sierpnia 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. 15.40
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 – 14 radnych.
Nieobecny Radny: p. Jerzy Karczewski
Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna p. Adam Malec otworzył XXVI zwyczajną sesję Rady
Miasta, po czym przywitał Radnych oraz zaproszonych Gości.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że na Sali znajduje się 14 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 XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Interpretacje i zapytania radnych.
3. Przyjęcie protokołu nr XXV/12 z XXV sesji Rady Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i
wydatków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na
lata 2012-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań gminy z
zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Przychodni Miejskiej
VITAL-MED w Mszanie Dolnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dojściu pieszemu do zbiorowej mogiły
pomordowanych Żydów w Mszanie Dolnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Zamknięcie obrad XXVI zwyczajnej 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 – w związku z dużą przerwą jaka nastąpiła od
ostatniej sesji Rady Miasta wprowadził po punkcie 3 jako punkt 4. Informację o pracy Burmistrza
Miasta w okresie między sesjami. Przewodniczący odczytał porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Interpretacje i zapytania radnych.
3. Przyjęcie protokołu nr XXV/12 z XXV sesji Rady Miasta.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i
wydatków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na
lata 2012-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań gminy z
zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Przychodni Miejskiej
VITAL-MED w Mszanie Dolnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dojściu pieszemu do zbiorowej mogiły
pomordowanych Żydów w Mszanie Dolnej.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11. Zamknięcie obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” przyjęła porządek obrad XXVI zwyczajnej
sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Rady Miasta – p. Joanna Kotarba – dziękuje w imieniu mieszkańców za remont
ul. Konopnickiej
Radna Rady Miasta – p. Bogumiła Cieżak – na ul. Słomka trwa właśnie umacnianie fos. W planach
miał w tamtym miejscu powstać chodnik. Czy możemy wystąpić o nowe warunki dotyczące
budowy chodnika na ul. Słomka?
− w materiałach na sesję mamy odniesienie do zarządzenia, które nie jest zamieszczone na
stronach BIP
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Andrzej Dudzik – jak wygląda sprawa przygotowywania się
miasta do przetargu dot. ustawy śmieciowej?
− otrzymaliśmy 40 000 zł. na wykonanie geodezyjnej dokumentacji osuwiska i potoku
Szklanówka. Jak daleko są posunięte te prace?
Radny p. Jan Szynalik- czy są jakieś nowe wieści dotyczące budowy Orlika przy Instalu?
Ad.3. Przyjęcie protokołu nr XXV/12 z XXV sesji Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXV/12 z posiedzenia Rady Miasta został
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta i wysłany do Radnych za pomocą poczty
elektronicznej. 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 XXV/12 z posiedzenia
Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta 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 29 czerwca 2012 r.:
− rewitalizacja terenów komunalnych – Małopolski Urząd Wojewódzki wyraził zgodę
na przesunięcie oddania tego zadania
− Rynek, Plac Miejski i plac targowy są już odebrane, oświetlone i monitorowane
− cokół w Rynku czeka na osobę godną, by ją na nim umieścić, na dzień dzisiejszy nie ma
żadnych planów dotyczących osoby, która miałaby na nim stanąć
− remont ul. Cmentarnej i ul. Konopnickiej został zakończony. W ramach remontu
ul. Konopnickiej udało się zrobić 150 m brakującego chodnika na ul. Sienkiewicza
− remont dojścia do mogiły żydowskiej na Pańskim
− remont elewacji, otoczenia i wnętrza Biblioteki Miejskiej. P.o Dyrektora Biblioteki została
p. Agnieszka Orzeł
− odbiór promesy na remont odcinka ul. Słonecznej – otrzymamy 150 tys. zł. na kontynuację
odcinka, który w tym roku został rozpoczęty
− otrzymaliśmy wizualizację projektu przebudowy stadionu miejskiego. Wycena inwestorska
przedsięwzięcia wynosi 2 mln zł. Nasz stadion jest jedynym stadionem lekkoatletycznym
na terenie powiatu limanowskiego
− dzisiaj czyli 13 sierpnia odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Limanowskiego
z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem w Limanowej. Tematy jakie były poruszane na
spotkaniu dotyczyły m.in. obwodnicy Miasta Mszana Dolna. Do roku 2014 na drodze krajowej
nr 28 nic się nie zmieni. Lata 2015-2020 może zmienią coś w tym temacie. Pan Wojewoda
obiecał, że zajmie się tym tematem. Prawdopodobnie nastąpi zmiana kategorii drogi na ul.
Zakopiańskiej, która dotąd była sklasyfikowana jako część drogi krajowej nr 28, na drogę
wojewódzką nr 968, natomiast ul. Krakowska stanie się z drogi wojewódzkiej nr 968 drogą
krajową nr 28.
− w miesiącu lipcu odbyły się Dni Mszany Dolnej
− w rocznicę Bitwy pod Grunwaldem – odbyła się msza św. pod krzyżem na Grunwaldzie
− miały miejsce 2 spotkania na Słowacji: Niżniawski Kotlik oraz Pltnicky Den
− dnia 19 sierpnia odbędą się obchody upamiętniające rocznicę 70-tej rocznicy śmierci ks. Józefa
Stabrawy. O godz. 11.00 rozpocznie się msza św. w kościele p.w. św. Michała Archanioła, po
mszy nastąpi uroczysta sesja Rady Miasta i przejście na ul. Cmentarną, gdzie zostanie
odsłonięta tablica pamiątkowa
− w miesiącu sierpniu odbędą się również obchody 70-tej rocznicy mordu obywateli narodu
żydowskiego w mieście Mszana Dolna
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów
i wydatków.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o omówienie projektu uchwały Zastępcę
Burmistrza Miasta – p. Michała Barana
Zastępca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – zmiana w budżecie dotyczy przeniesienia kwoty
143 100 zł. z działu transport i łączność do działu gospodarka mieszkaniowa. Kwota 143 100 zł.
jest kwotą wyceny nakładów poniesionych przez Pana Szeląga. Podejmując uchwałę spłacimy Pana
Szeląga i będziemy mogli wynajmować lokal w przyszłości.
Radny Rady Miasta – p. Władysław Broczkowski – czy wycena była wykonana przez
rzeczoznawcę Pana Szeląga czy rzeczoznawcę wyznaczonego przez Urząd Miasta? Pytam,
ponieważ w wycenie znalazły się roboty ziemne. Czy ktoś sprawdził tą wycenę?

Zastępca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – nie ingerowaliśmy w tą wycenę
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – jeśli roboty ziemne znajdują się w wycenie
to taka wycena jest do weryfikacji. Dokonajmy dzisiaj przesunięcia w budżecie, by nie zwoływać
kolejnej sesji, a my zajmiemy się dokładnym sprawdzeniem tej wyceny.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Robert Rataj – czy p. Władysław Broczkowski orientuje się
o jakich kwotach mówimy jeśli chodzi o wycenę rzeczoznawcy?
Radny Rady Miasta – p. Władysław Broczkowski – rzuciły mi się w oczy w tej wycenie 2 pozycje:
fundamenty i roboty ziemne. Jeśli w wycenie nie ma tych pozycji to jest ok, ale jeśli są to należy
pomniejszyć tą kwotę.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Robert Rataj – przesuńmy kwotę w budżecie miasta, a
Burmistrz zweryfikuje wycenę
Radny Rady Miasta – p. Jan Stożek – jaki jest koszt wyceny rzeczoznawcy?
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – kilkaset złotych
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec - odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 12 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXVI/182/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie
dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2012-2025.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o omówienie projektu uchwały Zastępcę
Burmistrza Miasta – p. Michała Barana
Zastępca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – mówił projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2012-2025.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec - odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła
Uchwałę Nr XXVI/183/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2012-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań
gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o omówienie projektu uchwały Sekretarz
Miasta Mszana Dolna – p. Zofię Łabuz

Sekretarz Miasta Mszana Dolna – p. Zofia Łabuz – 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa
dotycząca pieczy zastępczej nakładająca na samorządy nowe zadania własne takie jak m.in.
zatrudnienie asystenta rodziny, pobyt dziecka w rodzinach zastępczych. W listopadzie 2011 r. temat
ten był poruszany na Komisji Zdrowia. Obecnie na terenie miasta mamy 11 dzieci w rodzinach
zastępczych i 1 dziecko w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Projekt uchwały
przekazuje zadania w całości Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXVI/184/2012
w sprawie zlecenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań gminy z zakresu realizacji
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Przychodni
Miejskiej VITAL-MED w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Sekretarz Miasta – p. Zofię Łabuz
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – rozpoczęła się nowa kadencja Rady Społecznej Przychodni
Miejskiej VITAL-MED. Rada Społeczna przygotowała regulamin swej pracy. Zatwierdzenie
regulaminu przez Radę Miasta jest wymagane do jego wejścia w życie.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXVI/185/2012
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Przychodni Miejskiej VITAL-MED
w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dojściu pieszemu do zbiorowej mogiły
pomordowanych Żydów w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – z propozycją upamiętnienia ofiar narodowości
żydowskiej wymordowanych w roku 1942 i pochowanych w zbiorowej mogile przy ulicy Mroza
wystąpiła grupa mieszkańców Miasta. Dojście piesze do tego miejsca stanowi własność Miasta
Mszana Dolna. Sprawa nadania dojściu nazwy własnej była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu
Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej w dniu 12 marca 2012 r.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXVI/186/2012
w sprawie nadania nazwy dojściu pieszemu do zbiorowej mogiły pomordowanych Żydów
w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:
− wycena rzeczoznawcy – jestem po rozmowie z biegłym rzeczoznawcą, który wykonał tą
wycenę i z panią Celiną Michałek, która również zastanawiała się czemu w wycenie znalazły
się elementy o których wspomniał p. Władysław Broczkowski. Poprzedni operat przygotowany
parę lat wcześniej również zawiera te pozycje. Pan inżynier dokonał wyceny wszystkiego co
widział. Wg operatu szalety powstały w 1992 r. Operat ten jest więc błędny. Zlecimy wycenę
jeszcze raz. Wyznaczymy rzeczoznawcę wspólnie z Panem Szelągiem i ostatecznie ustalimy kto
co zrobił.
− wzmocnienie fos na ul. Słomka – będziemy musieli wystąpić o nowe warunki do budowy
chodnika na ul. Słomka
− zarządzenia na stronie nie były aktualizowane ze względu na urlop osoby, która się tym zajmuje
− ustawa śmieciowa – gminy przyglądają się temu tematowi. Na dzień dzisiejszy nie
przygotowujemy przetargu. Ustawa wejdzie w życie 30 czerwca 2013 r.
− dokumentacja geologiczna – przetarg wygrała firma krakowska i przygotowuje dokumentację.
Jeśli osuwisko okaże się osuwiskiem czynnym – gmina nie otrzyma środków finansowych na
ratowanie zbocza
− Orlik przy Instalu – nie ma tematu. Starostwo Limanowskie nie przystało na nasze warunki. Na
Orliku przy ul. Marka codziennie do godz. 22.00 jest tłoczno.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – zaprosił Radnych do uczestnictwa
w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z uczczeniem pamięci poległych i zmarłych
żołnierzy Oddziału Partyzanckiego por. Jana Stachury „Adama”, wchodzącego w skład 1 Pułku
Strzelców Podhalańskich AK, które odbędą się 15 sierpnia w kościele w Glisnem
Ad. 11. Zamknięcie obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p. Adam Malec zamknął obrady XXVI
zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządziła:
…………………………

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

