Protokół Nr XXVIII/12
z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
26 września 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. 9.00 do godz. 13.10
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 – 13 Radnych
Liczba Radnych obecnych na sesji – 11 Radnych
Nieobecny Radny – p. Robert Rataj, p. Jacek Wardyński
Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p. Adam Malec otworzył XXVIII 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. Radny p. Stanisław Andrzej Dudzik poprosił
o poszerzenie punktu 9 porządku obrad o informację Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
o aktualnym stanie wody w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Burmistrza Miasta (stanowiący załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu) o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z uwzględnieniem nowego punktu obrad, po czym
poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXVIII sesji Rady
Miasta Mszana Dolna, który obejmował:
2.Przyjęcie protokołów nr XXVI/12, XXVII/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 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów
i wydatków.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na
lata 2012-2025.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta na stałe okręgi wyborcze.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia w Mieście Mszana Dolna taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę oraz informacja Dyrektora ZGK o aktualnym stanie wody w Mszanie
Dolnej
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów gruntów.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Przyjęcie protokołów nr XXVI/12, XXVII/12 z sesji Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXVI/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 XXVI/12
z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXVII/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 XXVII/12
z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.3. Wystąpienia zaproszonych gości.
Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Malec – przywitał i podziękował za przyjęcie zaproszenia na
sesję Rady Miasta p. Ewę Kęsek - Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach.
Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach – p. Ewa Kęsek – przybliżyła Radnym
temat utylizacji odpadów i obowiązków ciążących na Gminie w związku z wejściem w życie nowej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ulotka informacyjna nt. „Budowy Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach” stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Radny Rady Miasta – p. Jan Szynalik – ile powstało nowych miejsc pracy w związku
z utworzeniem Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach?

Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach – p. Ewa Kęsek – na dzień dzisiejszy
jest to 50 etatów
Radny Rady Miasta – p. Jerzy Karczewski – mieszkańcy na dzień dzisiejszy segregują śmieci
dzieląc je na: plastik, szkło, kompost i pozostałe odpadki, czy segregacja obniżająca koszty wywozu
śmieci dla osób, które będą to robić będzie wyglądać podobnie?
Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach – p. Ewa Kęsek – sposób segregacji
odpadów będzie zależeć od Radnych Rady Miasta. Obniżenie ceny za wywóz dla osób
segregujących śmieci będzie promowaniem segregacji.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – jaka jest moc przerobowa Zakładu?
Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach – p. Ewa Kęsek – maksymalnie
60 000 ton śmieci.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Sabina Kogut – przedstawiła
2 beneficjentki projektu uczestniczące w „Kursie Rękodzieła Artystycznego” prowadzonym
w ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Program
aktywizacji społeczno-zawodowej w Mieście Mszana Dolna”. Prace, które Państwo oglądają są
wykonane ręcznie z papieru, drutu, śmieci. Ekspozycje ze świeżych roślin, opakowania na prezenty,
kartki okolicznościowe, lalki.
Kierownik Przychodni Miejskiej VITAL-MED – p. Anna Majchrzak – dziękuje za rozpoczęcie
remontu parkingu oraz za nieodpłatne wykonanie baneru przychodni przez Panią Irenę Łacną.
Ad.4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak - przedstawił informację o pracy w okresie od ostatniej sesji
Rady Miasta tj. od dnia 19 sierpnia 2012 r.
 MISTIA – ogłosiła listę 20 najlepszych samorządów województwa małopolskiego. W gronie
20 najlepszych znalazło się Miasto Mszana Dolna na miejscu 17. Z powiatu limanowskiego
żadna inna gmina nie znalazła się w zestawieniu.
 Rewitalizacja – na terenie „komunalnej” zamontujemy kosze i kwietniki. Rewitalizacja
miasta została ukończona. Dokonano już odbiorów, obecnie trwają prace dotyczące
rozliczenia rewitalizacji z Urzędem Marszałkowskim
 kanalizacja na ul. Marka
 remont ul. Słonecznej – 260 m
 złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o promesę na odbudowę dróg
lokalnych po powodziach. Ulica Spadochroniarzy spełnia wymagania, aby otrzymać
promesę – Miasto jest jedynym właścicielem ulicy. Ulica Leśna w stronę Pana Tadeusza
Ciężadlika także została zgłoszona do otrzymania promesy
 Biblioteka Miejska – remont elewacji, otoczenia i wnętrza. p.o Dyrektora Biblioteki Pani
Agnieszka Orzeł zaangażowała wiele osób i sponsorów, by Biblioteka wyglądała dobrze.
Od września Biblioteka Miejska jest również otwarta w soboty.
 Remont parkingu przy Przychodni Miejskiej VITAL-MED. Remont obejmuje parking
i chodnik
 umowa na realizację programu „Mój Rynek” - termin wyznaczony do podpisania umowy
został wyznaczony na dzień jutrzejszy, natomiast uroczyste wręczenie umowy odbędzie się
1 października. Maksymalna kwota dotacji w programie wynosi 1 mln zł., pozostała część
wkładu leży po stronie gminy










wizyta przedstawicieli Rady Miasta i Urzędu Miasta w Zakładzie Utylizacji Odpadów
w Myślenicach
odsłonięcie tablicy i zmiana nazwy ul. Cmentarnej na ul. Ks. Józefa Stabrawy
70-ta rocznica mordu żydów na os. Pańskie – odsłonięcie tablicy
Euroregion TATRY – powołanie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
TATRY
Konwent Wójtów i Burmistrzów powiatu limanowskiego
spotkanie z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej – przeprowadzka z ul.
Starowiejskiej na ul. Krakowską do budynku Oczyszczalni Ścieków
99 urodziny p. Mieczysława Janiszewskiego
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie oceniająca przebieg realizacji
budżetu miasta Mszana Dolna za I półrocze 2012 r.

Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Andrzej Dudzik – Rynek – wnioskuję o ożywienie płyty
poprzez dodanie wazonów z kwiatami, proszę również o ograniczenie prędkości na Rynku do 30
km/h
− ul. Ks. Józefa Stabrawy – na poboczu drogi brakuje zieleni
− Biblioteka Miejska – pochwała dla p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki p. Agnieszki Orzeł
Radny Rady Miasta – p. Jan Szynalik – herb Miasta Mszana Dolna od strony Mszany Górnej jest
zniszczony i skorodowany
− jak przebiega kontrola wodomierzy?
Radna Rady Miasta – p. Bogumiła Cieżak – proszę o 2 samochody żwiru na utwardzenie drogi na
Czarny Dział
− w II półroczu 2012 r. zaplanowano budowę kanalizacji przy ul. Marka i ul. Słomka. Kiedy
rozpoczną się prace na ul. Słomka?
Radny Rady Miasta – p. Jerzy Karczewski – mieszkańcy proszą o przywrócenie dwóch kierunków
jazdy na ul. Ks. Józefa Stabrawy
− zlikwidowano dyspozytornię w Limanowej
− proszę o większą ilość elementów zieleni na zrewitalizowanym Rynku
Radny Rady Miasta – p. Jan Stożek – dziękuje za remont ul. Słonecznej i prosi o zamontowanie
progów zwalniających
− Biblioteka Miejska – elewacja na budynku wykonana jest tylko z przodu budynku, tył się nadal
sypie. Czy trelinki z parkingu przy Przychodni Miejskiej nie dałoby się przywieść na parkin
przy Bibliotece?
Radny Rady Miasta p. Władysław Broczkowski – ul. Krakowska – jaki jest etap prac projektowych
chodnika?
− skąd Urząd Miasta zdobędzie środki na budowę chodnika w kontekście sprzedaży parkingu na
ul. Orkana?
− Park Miejski i plac zabaw – proszę obsadzić krzewami i drzewami. Wykonać zejście i zjazd dla
matek z dziećmi od strony Fabrycznej
− czy są czynione jakieś kroki w kierunku przygotowywania głębinowej stacji uzdatniania wody?

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej – p. Jerzy Karczewski – kwestia
zabezpieczenia środków budżetowych dla inwestycji „Mój Rynek” była tematem dyskusji Komisji
na posiedzeniu w dniu 24 września. Każdy członek Komisji opowiedział się za realizacją
inwestycji. Propozycja sprzedaży działki będącej przedmiotem uchwały została pozytywnie
zaopiniowana przez 3 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej, 1 członek Komisji był przeciw.
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Andrzej Dudzik – temat sprzedaży tej działki był już na sesji
i został odrzucony. Kosztorys projektu „Mój Rynek” zakłada wydanie ponad 4 mln zł.
Zdecydowanie sprzeciwiam się sprzedaży majątku miasta. Widzę rozwiązanie w postaci
skorzystania przez miasto z kredytu na sfinansowanie inwestycji. Kraków jest zadłużony na 62%,
dlaczego my się boimy zadłużenia? Zdecydowanie jestem przeciwny sprzedaży i proszę Państwa
Radnych, by mnie poparli, bo taka jest wola mieszkańców.
Radna Rady Miasta – p. Irena Łacna – za rok czeka nas budowa stacji uzdatniania wody.
Przebudowa stadionu, budowa centrum kultury. Czy my jesteśmy w stanie zabezpieczyć środki
i sfinansować budowę stacji uzdatniania wody oraz budowę Centrum Kultury? Dla miasta
najważniejsza jest woda
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
została przelana na papier i skierowana na dzisiejszą sesję Rady Miasta. Komisja opiniuje,
a decyduje Rada Miasta i zleca mnie do wykonania. Sprzedajemy mienie, a za pieniądze uzyskane
ze sprzedaży inwestujemy w Miasto. Jeśli ktoś nie dostrzega zmian w Mszanie Dolnej to musi
chodzić do domu nocą. Jestem w stanie obronić tezę, dlaczego chcemy to sprzedać. Pieniądze ze
sprzedaży tej działki nie są w stanie pokryć wymienianych przez Państwa projektów. Wszystkie
w/w projekty są dzień dzisiejszy pomysłami. Na poszukiwanie wody w Mszanie Dolnej i budowę
stacji otrzymamy dotację w wysokości 100 %. Gdy sprzedawaliśmy budynek starego internatu była
podobna dyskusja. Sprzedaliśmy budynek, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze były wkładem
własnym Miasta do budowy Hali Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1.
Wojewoda Małopolski powtarza, iż samorządy nie są od administrowania mieniem.
Radna Rady Miasta – p. Irena Łacna – tego typu dyskusje nie powinny się odbywać na sesjach.
Od kilku lat bardzo dobrze dzieje się w Mieście Mszana Dolna. Tyle dobrego i tyle nowych
inwestycji w Mieście powstało dzięki Radzie Miasta, Burmistrzowi i p. Skarbnik. Wielu z nas ma
wątpliwości nt. sprzedaży tej działki, ale 1 mln zł. dotacji jest dużą kwotą i trzeba do niej dołożyć,
by nam dofinansowanie nie „uciekło”.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – nie ma powodu, by temat dotyczący miasta
był dyskutowany w innym gremium. Na Komisjach, które temat dotyczył został przedyskutowany.
Nikt tego placu nam nie dofinansuje w najbliższych latach i my placu nie zrobimy z własnych
środków.
Radny Rady Miasta – p. Jan Szynalik - pod jaką zabudowę będzie ta działka?
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego działka ta jest zakwalifikowana do zabudowy pod handel i usługi
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Andrzej Dudzik – 23 kwietnia 2012 r. Komisja Rozwoju

Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej zaopiniowała jednogłośnie sprzeciw wobec sprzedaży
tej działki. Jestem za realizacją „Mojego Rynku” i zrobimy go, ale bez sprzedaży tej działki.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – 23 kwietnia Komisja wypowiedziała się przeciw
sprzedaży, ale wtedy nie było decyzji dotyczącej realizacji inwestycji „Mój Rynek”
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Andrzej Dudzik – uważam, że opinia Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej obowiązuje nadal
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – p. Tadeusz Filipiak – w poniedziałek 24 września miały miejsce
posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej. Nie można szachować wartości Komisji.
Skarbnik Miasta Mszana Dolna – p. Bernadeta Ziemianin – przedstawiła symulacje nt. spłat kredytu
zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji pn. „Mój Rynek”. Z przedstawionych koncepcji wynika,
iż zaciągnięcie kredytu bez sprzedaży mienia nie jest możliwe.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 6 głosach „za” i 5 głosach „przeciw” przyjęła Uchwałę
Nr XXVIII/188/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – ogłosił 15 minut przerwy
Przewodniczący Rady Miasta po przerwie wznowił obrady.
Ad. 7. 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.
Skarbnik Miasta Mszana Dolna – p. Bernadeta Ziemianin – przedstawiła wprowadzane zmiany
do budżetu miasta na rok 2012.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/189/2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 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.
Skarbnik Miasta Mszana Dolna – p. Bernadeta Ziemianin – przedstawiła wprowadzane zmiany
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 10 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła
Uchwałę Nr XXVIII/190/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2012-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta na stałe okręgi wyborcze.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały.
Sekretarz Miasta – p. Zofia Łabuz – w 2011 r. wszedł w życie Kodeks Wyborczy wprowadzający
1-mandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Rad Gmin. Okręgi wyborcze są tworzone wg liczby
mieszkańców na dzień 30 czerwca 2012 r. Norma przedstawicielska liczona jest według wzoru:
ilość mieszkańców na dzień 30 czerwca 2012 r. : ilość mandatów zdobywanych przez Radnych
Rady Miasta. W Mieście Mszana Dolna norma przedstawicielska wynosi 523 osoby (7851:15).
Ustawodawca dał próg tolerancji dla normy przedstawicielskiej od 0,5 do 1,5 normy. Liczba
mieszkańców w okręgach wyborczych musi się zamknąć w tym progu tolerancji. Krajowe Biuro
Wyborcze wydało pozytywną opinię o projekcie uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/191/2012
w sprawie podziału miasta na stałe okręgi wyborcze.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia w Mieście Mszana Dolna taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę oraz informacja Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
o aktualnym stanie wody w Mszanie Dolnej
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – p. Tomasz Dul – w pierwszym tygodniu sierpnia
ruszyły pompy na Potoku Adamczykowym. Nie przewidujemy ograniczeń w dostawie wody
w Mieście Mszana Dolna. Na dzień dzisiejszy wody w zbiornikach jest pod dostatkiem. Taryfa za
wodę jest określana na podstawie poziomu niezbędnych przychodów. Roczna ilość sprzedanej
wody w Mszanie Dolnej - 120 360 m³ (116 000 m³ w 2011 r.). ilość odbiorców – 736 odbiorców
(950 odbiorców w 2011 r.) cena wody – 2,77 zł./m², stawka opłaty abonamentowej – 3,74 zł. Cena
wody w Mszanie Dolnej na tle gmin ościennych: Limanowa: 2,79 zł./m², Myślenice 3,37 zł./m²,
Rabka – Zdrój 6,11 zł./m², Jordanów 4,17 zł./m². Kalkulacje dot. taryf wodnych w Mieście Mszana
Dolna w roku 2012 stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Andrzej Dudzik – jestem za podwyżką taryfy. Dziękuję Panu
Dyrektorowi za rzetelną kalkulację i przedstawienie sytuacji zaopatrzenia w wodę miasta. Proszę
Pana Dyrektora, by na następną sesję przygotował informację o przychodach i zagospodarowaniu
kwoty z podwyżki.
Mieszkaniec Miasta – p. Pachołek – dużo domów ma wodę z Zakładu Gospodarki Komunalnej
i korzysta także z osiedlowego podłączenia wody.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – p. Tomasz Dul – wszyscy biorą wodę na wodomierz.
Osiedlowa woda jest nie opomiarowana. Zakład Gospodarki Komunalnej dysponuje obecnie
nowymi zaworami zwrotnymi.
Radny Rady Miasta – p. Jan Szynalik – przejazd nad Potokiem Adamczykowym byłby potrzebny

miastu
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – p. Tomasz Dul – RZGW nie zezwoli nam nic tam
wybudować. To jest teren lasów państwowych
Radny Rady Miasta – p. Jan Stożek – jak można podłączyć się do wody z miejskiego ujęcia?
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – p. Tomasz Dul – należy złożyć taką prośbę do Urzędu
Miasta, Burmistrz Miasta wydaje taką zgodę i my przyłączamy dom
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/192/2012
w sprawie zatwierdzenia w Mieście Mszana Dolna taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz
informacja Dyrektora ZGK o aktualnym stanie wody w Mszanie Dolnej
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – p. Stanisław
Andrzej Dudzik - Wniosek o zawarcie kolejnej umowy złożyli Państwo Angelika i Józef Żur zam.
Mszana Dolna ul. Słomka 136. Dotychczasowa umowa wygasa z dniem 1 października 2012r.
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 18.09.2012r
zaproponowała nawiązanie kolejnej umowy na okres 3 lat.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/193/2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego
własność Miasta Mszana Dolna
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.12.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów gruntów.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – p. Stanisław
Andrzej Dudzik - Działka ewidencyjna nr 5034/4 o powierzchni 0,0040 ha stanowi fragment ulicy
Spadochroniarzy. Jej właściciele Państwo Agata i Wojciech Spyrka zam. Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 32 zażądali uregulowania stanu prawnego części zajętej przy remoncie ulicy
Spadochroniarzy. Po wykonaniu pomiaru geodezyjnego – okazało się, że działka 5034/4
o powierzchni 40 m2 istotnie została zajęta pod ulicę. Komisja Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2012r. wyraziła zgodę na jej
odpłatne nabycie na rzecz Miasta a na posiedzeniu w dniu 08.08.2012r pozytywnie zaopiniowała
kwotę odszkodowania.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/194/2012
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów gruntów.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad.13.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o przedstawienie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – p. Stanisław
Andrzej Dudzik - Działka ewidencyjna nr 10264 o powierzchni 0,0107 ha stanowi fragment ulicy
Orkana – bocznej (za Meblometem). Jej właściciel – Pan Józef Grzegorzek w piśmie z dnia 20 lipca
2012 r wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta. Komisja Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 08.08.2012r. wyraziła zgodę
na jej przejęcie na rzecz Miasta.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/195/2012
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak:
 Rynek – zostanie obsadzony kwiatami na wiosnę
 pobocze – ul. Ks. Józefa Stabrawy – po remoncie parkingu przy Przychodni Miejskiej
VITAL-MED. w 2013 r. zostaną zasadzone niskie krzewy i drzewa
 przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Ks. Józefa Stabrawy – 20 września 2012 r.
wpłynęło takie pismo do Urzędu Miasta
 Biblioteka Miejska – elewacja została doraźnie poprawiona, robienie parkingu koło
Biblioteki nie ma racji bytu
 wodomierze i legalizacja – omówił p. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Tomasz
Dul
 herby na wjazdach do miasta wyglądają tragicznie. W ramach Euroregionu TATRY
założyliśmy zakup 6 Witaczy Miasta.
 kanalizacja na ul. Słomka – jeśli będzie zgoda mieszkańców wykonamy kanalizację, bez
zgody nie możemy tego zrobić
 Czarny Dział – droga do mostu jest miasta – od mostu do góry ma 3 właścicieli m.in.
parafię. Od 2010 r. nie możemy wydać złotówki na nieswoje drogi
 likwidacja dyspozytorni w Limanowej – Małopolska została podzielona na 2 regiony
decyzją Wojewody Małopolskiego. Protestowaliśmy, ale Wojewoda jest nieugięty
 ul. Słoneczna – progi zwalniające – ustawa nie pozwala na montaż progów w takim regionie
 pobocze przy ul. Spadochroniarzy wycenione – roboty wyniosą 20 000 zł.
 chodnik przy ul. Krakowskiej – termin oddania gotowego projektu mija 28.09.2012 r. za nie
dotrzymanie terminu będą naliczane kary umowne. Realny termin oddania projektu przez
wykonawcę to listopad 2012 r.
 finansowanie chodnika przy ul. Krakowskiej – 50% kosztów pokryje Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Krakowie, 50% Urząd Miasta Mszana Dolna
 zadrzewienie parku i informacja o wodzie były udzielane w trakcie trwania sesji

Ad. 15. Wolne wnioski
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – 11 września odbyła się rozprawa w Naczelnym
Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Sędziowie NSA podtrzymali Uchwały Rady Miasta
Mszana Dolna wygaszające mandaty Radnym Rady Miasta p. Maciejowi Dulębie i p. Rafałowi
Dara
− zapraszam na godz. 16.00 na Stadion KS „TURBACZ”, gdzie odbędzie się mecz Pucharu
Polski między drużynami KS „TURBACZ” a „Limanovią” Limanowa
− wnioski do budżetu na rok 2013 będą zbierane do dnia 3 października 2012 r. Wniosek stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.16. Zamknięcie obrad XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p. Adam Malec zamknął obrady XXVIII
zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządziła:
Faustyna Kaletka
…………………………

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

