Protokół Nr XXX/12
z XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
14 listopada 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 Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.00 do godz.15.30.
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 – 13 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 12 Radnych.
Nieobecni Radni: p.R.Rataj.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XXX zwyczajną sesję Rady Miasta, przywitał
Radnych oraz zaproszonych Gości, a także przedstawicieli mediów.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się 11 Radnych, co stanowi
quorum wymagane do ważności uchwał podejmowanych przez Radę. (Radny p.W.Broczkowski
uczestniczył w posiedzeniu od momentu omawiania pkt 3 porządku obrad tj. „Informacji
Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami”).
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad
sesji jak w zawiadomieniu o zwołaniu sesji (zał. nr 3 do protokołu), po czym zwrócił się
z zapytaniem o uwagi do planu posiedzenia.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXX zwyczajnej sesji
Rady Miasta, jak w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszej sesji.
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj.:
Ad.2. Przyjęcie protokołów nr XXVIII/12 i Nr XXIX/12 z posiedzeń Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły nr XXVIII/12 i XXIX/12 z posiedzeń Rady
Miasta zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta. Zostały one również przesłane do
radnych pocztą elektroniczną.
Radni nie wnieśli uwag do protokołów.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów
odpowiednio nr XXVIII/12 i XXIX/12 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna :
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, w odrębnych głosowaniach, jednogłośnie przyjęła protokoły
odpowiednio nr XXVIII/12 i XXIX/12 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.3. Wystąpienia zaproszonych Gości.
p.A.Majchrzak – Dyrektor Przychodni Vital Med – podziękowała za wykonanie parkingu i
obejścia wokół Przychodni.
Ad.4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak - przedstawił informację o pracy w okresie od ostatniej
zwyczajnej sesji Rady Miasta:
► wykonano parking i obejście wokół Przychodni Miejskiej Vital Med. Zadanie zostało oddane
do użytku.
► zakończono remont fragmentu ul.Słonecznej ze środków powodziowych.
► zakończono budowę kanalizacji na ul.J.Marka (teren nad stawami)– podłączonych zostało
8 domów (Wykonawca: ZGK w Mszanie Dolnej).
► przeprowadzka ZGK z ul.Starowiejskiej na ul.Krakowską (teren oczyszczalni ścieków).
Przy tej okazji Burmistrz Miasta zdementował pogłoski o przeznaczeniu budynku /opuszczonej
przez ZGK siedziby Zakładu/ do wyburzenia czy też sprzedaży. Budynek nie będzie
wyburzony ani sprzedany. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wynajem lokali i
budynek będzie przynosił dochody miastu jako właścicielowi obiektu.
► rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg miejskich:
za lewobrzeżną część Mszany Dolnej odpowiadać będzie p.M.Kuc właściciel Firmy
MARKOM, natomiast za prawą Firma CAT-BUD. Miasto nie bierze odpowiedzialności za
utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych - wykaz kto za jaką ulicę
odpowiada wraz z numerami tel. został zamieszczony na stronie internetowej Miasta
Po raz pierwszy w każdym pojeździe używanym do akcji odśnieżania będzie zamontowany
systemem GPS.
► wyłoniono wykonawcę remontu ostatniego fragmentu ul.Spdochroniarzy. Przetarg wygrała
Firma Janda, która rozpoczęła roboty od poniedziałku. Ze względów bezpieczeństwa ulica ta
została zamknięta na czas remontu. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie nowej kanalizacji,
nowe krawężniki i nową nawierzchnię. Chodnik natomiast nie był ujęty w przetargu, z tego
względu, że istniały obawy, że Firma nie wywiąże się z realizacji zadania do końca roku.
Zadanie jest bowiem realizowane ze środków, które muszą zostać rozliczone w tym roku.
Chodnik będzie robiony w przyszłym roku.
► zakupiono nową pompę dozującą sterowaną z wodomierza przepływowego, która dozuje
środek dezynfekujący do wody.
► 29.09. – uroczystość Św.Michała Archanioła – Patrona Miasta, Msza Św. na nowym Rynku.
► 1.10. – odbiór promesy na zadanie p.n. „Mój Rynek” /dot.budowy targowiska przy ul.Orkana/.
► 8.10. – Kraków, spotkanie z zespołem ekspertów Wojewody Małopolskiego ws. osuwisk i ujęć
wody pitnej (dot. os.Bołdony - ul.Zakopiańska i ujęcia na pot. „Szklanówka”). Co do osuwiska
na os.Bołdony nasze racje zostały uznane w 100%, natomiast co do osuwiska na ul.Leśnej
(ujęcie wody) tematu nie rozstrzygnięto, bo musimy wykazać, że osuwisko jest powodem
braku wody.
► 9.10. – spotkanie z Radą Rodziców w ZSM nr 1 i Nr 2. Tematy spotkania: sklepik i jego
asortyment, sprawy dzierżawy i inne bieżące sprawy.
► 15.10. – uczestnictwo w uroczystościach przekazania sztandaru w ZS nr 1 w Mszanie Dolnej.
► 16.10. – kolejne spotkanie w Krakowie ws osuwisk.
► 17.10. – posiedzenie Zgromadzenia Wspólników GWT.
► cykliczne szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej przeprowadzane przez Straż Miejską wraz
z Policją nt. poprawy bezpieczeństwa w mieście Mszana Dolna. Akcja sfinansowana ze
środków uzyskanych z działalności fotoradaru.
► 24.10. – spotkanie z mszańskimi taksówkarzami w spr. zmiany lokalizacji postoju taxi.
Ustalono nową lokalizację na dworcu autobusowym.

► 25.10. – w Chełmku spotkanie z Wojewodą, podczas którego odebrano promesę w wys.
300tys.zł. na remont ostatniego odcinka ul.Spadochroniarzy.
► 26.10. – uroczysta sesja; zakończenie rewitalizacji.
► 8.11. - Limanowa, spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w sprawie bezpieczeństwa i
współpracy ze Strażą Miejską
► 9.11. – VIII Gala Przedsiębiorczości w Limanowej.
► 11.11. – obchody wspólnie z Gminą Mszana Dolna, 94-tej rocznicy odzyskania Niepodległości.
Na koniec Burmistrz Miasta przedstawił wyniki:
- sondy „Kto na cokół”. Na wydanych 1500szt. kwartalnika „Pod Lubogoszczą” zwrócono 27
ankiet.
- ankiety dot. gospodarki śmieciowej. Wysłano 2417 ankiet, wypełniono i zwrócono 204 ankiety.

Ad.5. Wykaz korespondencji kierowanej do Rady Miasta w okresie od ostatniej sesji –
informacja Przewodniczącego Rady Miasta
Przewodniczący Rady – p.A.Malec – przedstawił wykaz korespondencji kierowanej do Rady
Miasta w okresie od ostatniej sesji tj. od początku października, zg z prowadzonym spisem spraw,
informując od kogo pismo wpłynęło oraz podając krótki opis sprawy (zwięzłe odniesienie się do
treści).
Ad.6. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna p.J.Kotarba – zwróciła się z prośbą o zainstalowanie lustra na skrzyżowaniu ulic:
Tolińskiego i Starowiejskiej.
Radna p.J.Kotarba poinformowała również o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Profilaktyki
Uzależnień i Spraw Socjalnych w dniu 28.09.2012r. z udziałem Rady Społecznej Przychodni i jej
Dyrektorem. Tematem tego posiedzenia była informacja Dyrektora Przychodni o sposobie
zagospodarowania środków zaoszczędzonych przez Przychodnię oraz dalsza modernizacja
i systematyczne przygotowanie Przychodni do wymogów unijnych do końca 2014r.
Podczas tego posiedzenia cyt:„Komisja wspólnie z Radą Społeczną i Dyrektorem Przychodni
podjęła decyzję o konieczności zainstalowania windy w Przychodni Miejskiej.
W związku z tym Komisja zwraca się o zabezpieczenie środków w budżecie na 2013 rok na zakup
windy i na remont Przychodni”.
Ponadto Radna p.J.Kotarba zwróciła się do radnych z prośbą o wsparcie finansowe na zakup
prezentów mikołajkowych w związku z organizowanymi przez Komisję Zdrowia „Mikołajkami”.
Radny p.A.Dudzik – zwrócił się z następującymi zapytaniami i wnioskami:
1) co ze zmianami punktowymi w planie zagospodarowania przestrzennego? Mieliśmy to
konsultować, a nic się nie mówi na ten temat.
2) przed zimą powinniśmy „polepić, połatać dziury” w drogach miejskich. Radny zwrócił się
o załatanie dziury na ul.Leśnej - odcinek k./Przedszkola.
3) mieszkańcy ul.Malinowej zwracają się z prośbą o zamontowanie lustra, które zostało rozbite.
4) dlaczego Miasto nie bierze udziału w programie „Odkryj Beskid Wyspowy”? Miasto jako
stolica Zagórzan powinno wziąć w nim udział a nawet być jego liderem.
Radny p.J.Szynalik – zwrócił się z prośbą o załatanie dziury na ul.Mickiewicza np-ko
PP.Michorczyków.

Radny p.J.Stożek – zwrócił się z zapytaniem:
1) kiedy będzie kanalizacja na ul.Słonecznej i ul.Spadochroniarzy?
2) zwrócił także uwagę na niewystarczającą ilość materiałów promocyjnych, twierdząc:
„należałoby się nad tym zastanowić”.
Radny p.P.Cieżak – zgłosił problem trudności w ruchu pojazdów samochodowych na
skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Piłsudskiego. Problem dot.wyjazdu samochodów z ulicy
Starowiejskiej na ul.Piłsudskiego. Radny proponował by dokonać regulacji w sygnalizacji
świetlnej tak, aby rozładować „korki” od ul.Starowiejskiej.
Radny zwrócił się również z zapytaniem o termin i możliwość podłączenia do kolektora na
Zarąbkach.
Radny p.W.Broczkowski – zwrócił się z następującymi zapytaniami:
1) jaki jest stan zaawansowania projektu chodnika i oświetlenia przy ul.Krakowskiej?
2) jaki jest stan przygotowania dokumentacji ujęcia wody i stacji uzdatniania?
3) czy przewiduje pan Burmistrz remonty dróg osiedlowych wyasfaltowanych przez Miasto
w poprzednich okresach?
Radny p.A.Malec – zwrócił się do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej o wyjaśnienie
przyczyn zabrudzonej wody z ujęcia na pot. Szklanówka. Stwierdził też, że trzeba coś z tym
zrobić.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mszana Dolna na rok 2012.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta.
Zgodnie z projektem zwiększamy dochody budżetu Miasta o kwotę 341.587,62zł. i po zmianach
dochody budżetu wynoszą 24.319.127,38zł.
Zmiany w planie dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały dotyczą:
- w dziale 600 – zwiększa się dochody o kwotę 300tys.zl. na podstawie otrzymanej promesy na
remont ul.Spadochroniarzy.
- w dziale 756 – zwiększa się dochody o 38.587,62zł. - jest to różnica wpłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych między planowaną kwotą, a rzeczywistymi dokonanymi
wpłatami w tym roku budżetowym.
- w dziale 900 – dokonujemy zmiany między dochodami na podstawie pisma – jest to zmiana
klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie w §6615 i zwiększenie w §6617)
- w dziale 921 – zwiększa się dochody o 3tys.zł. na podstawie porozumienia zawartego ze
Starostwem Limanowskim na współfinansowanie zadania „Chóry – Laudate Dominum”
Wydatki budżetu Miasta zwiększamy również o kwotę 341.587,62zł. i po zmianach plan
wydatków budżetu wynosi ogółem 26.130.892,64 zł.
O szczegółowym zakresie zmian w planie wydatków traktuje załącznik nr 2 do projektu uchwały
zg z którym dokonuje się następujących zmian:
- w dziale 600 – w rozdziale 60078 zmniejszamy i zwiększamy wydatki o kwotę 300tys.zł.
ponieważ wcześniej w planie z innych rozdziałów zabezpieczyliśmy kwotę na remont
ul.Spadochroniarzy, żeby wcześniej ogłosić przetarg i przystąpić do prac. Teraz oddajemy te
środki na poszczególne rozdziały.
- w dziale 700 – zwiększa się wydatki bieżące o 15tys.zł. na operaty szacunkowe;
- w dziale 750 – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami związane z realizacją dotacji z UW
- w dziale 751 – zwiększa się wydatki o wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- w dziale 852 – zmniejsza się wydatki o kwotę 9.435 zł.
- w dziale 900 – zmiany w związku ze zmianą w klasyfikacji w solarach;

- w dziale 921 – zwiększamy wydatki o kwotę 6.000zł. (3tys.zł. – ze środków z Powiatu, 3tys.wkład własny)
Pozostałe załączniki to uszczegółowienie tych poprzednich załączników.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady p.A.Malec – odczytał projekt uchwały i poddał
go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/198/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2012-2025.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta. Zmieniając budżet
musimy odpowiednio dokonać zmian w WPF.
Zgodnie z projektem uchwały i objaśnieniem w niej zwartym zmiana uchwały dotyczy
zwiększenia dochodów i wydatków ogółem o kwotę 412.582,80. Wydatki bieżące zwiększa się
o kwotę 572.082,80zł., natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 159.500,00zł.
Przychody budżetu pozostają be zmian, rozchody – bez zmian, wynik budżetu – bez zmian.
W zał.nr 2 do WPF przeniesiono zadanie „Przebudowę części placu targowego” z programów
własnych do programów finansowanych ze środków unijnych po podpisaniu umowy na
dofinansowanie zadania w wysokości 1mln zł.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/199/2012 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2012 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
sposobu ich poboru.
Radny p.J.Karczewski – Z-ca Przewodn.Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta –
poinformował, że kwestie wysokości wzrostu podatków od nieruchomości i od środków
transportowych były tematem ożywionej dyskusji na wspólnym posiedzeniu dwóch Komisji:
Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej w
dniu 9.11.2012r.
Członkowie obu Komisji wspólnie poszukiwali możliwości obniżenia wysokości wzrostu podatku
od nieruchomości oraz od środków transportowych z zaplanowanych 5% na 3 – 4%. Po długiej
dyskusji dotyczącej analizy możliwości obniżenia stawek i wysłuchaniu szczegółowego
uzasadnienia p.Skarbnik, ostatecznie przeprowadzono wspólne głosowanie, w którym to 5-cio
procentowy wzrost stawek został jednomyślnie zaopiniowany pozytywnie.
Radny p.J.Szynalik – jakie to było uzasadnienie p.Skarbnik?
W wyjaśnieniu p.Skarbnik poinformowała, że wzrasta inflacja, wrastają wydatki i między innymi
zmniejszyła się subwencja oświatowa o prawie 41tys.zł., a nie zmniejszyły się wydatki na szkoły,
a nawet wzrosły. Subwencję przelicza się na dziecko, a zmniejszenie liczy dzieci nie przedłożyło
się na zmniejszenie oddziałów. Koszty są takie same, a nawet większe w związku z inflacją- to
jedno z uzasadnień.

Wobec braku pytań i potrzeby dalszego uzasadniania, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił
do czytania projektu uchwały. Po jego odczytaniu, poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/200/2012 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu ich poboru.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Radny p.J.Karczewski – Z-ca Przewodn.Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta – opinia
Komisji jest pozytywna. Sprawa została omówiona w poprzednim punkcie.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady p.A.Malec – odczytał projekt
uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/201/2012 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r.
Projekt uchwały omówiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta zgodnie z uzasadnieniem do
projektu uchwały, zwiększa się ogólną kwotę przeznaczoną na przeciwdziałanie alkoholizmowi
o 38.587,62 PLN. Są to środki uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Oprócz tej kwoty pozostaje jeszcze do rozdziału kwota: 1.500,00 PLN – z uwagi na
to, że nie odbył się Błyskawiczny Turniej Szachowy.
W sumie do podziału pozostała kwota: 40.087,62 PLN którą rozdysponowuje się w następujący
sposób:
 KS Turbacz sekcja piłkarska – 17.500,00PLN ( w sumie 52.500,00PLN)
 organizacja VII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza
Miasta Mszana Dolna -4.000,00PLN

Miejsko-Gminny Klub Siatkarski „Mszanka”– 3.000,00PLN
 dofinansowanie zadań ZSM Nr 2 – 4.500,00PLN
 Parafia Świętego Michała Archanioła – 2.500,00PLN
rezerwa 8587,62PLN
W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany GPPiRPA na
rok 2012, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/202/2012 w sprawie
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna
z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
Projekt uchwały omówiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta – wymóg uchwalenia programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi wymusza na nas ustawa o wolontariacie. Co roku
trzeba taki program uchwalić. W zasadzie program ten od kilku lat nie ulega zmianie. Jedyne
środki jakie przeznacza się na ten program to są środki z Gminnego Funduszu Profilaktyki iRPA.
Na podstawie tej uchwały organizujemy konkurs ofert dla organizacji pozarządowych głównie na
zadania z zakresu:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2) wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.
3) porządku i bezpieczeństwa publicznego.
4) wypoczynku dzieci i młodzieży.
5) ratownictwa i ochrony ludności.
6) Ochrony i promocji zdrowia
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/203/2012 w sprawie
rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi na rok
2013.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości (działki
ew. 4891).
p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie z którym działka ewidencyjna
4891 o powierzchni 0,0126 ha stanowi drogę wewnętrzną – boczną od ulicy Topolowej. Jej
właściciel – Parafia Rzymsko-Katolicka w Mszanie Dolnej w imieniu której działa Proboszcz
Ksiądz Jerzy Raźny wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta.
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu
12.10.2012r. wyraziła zgodę na jej przejęcie na rzecz Miasta.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady p.A.Malec – odczytał projekt
uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/204/2012 w sprawie
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości – działki ewid.
nr 4215/1 stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna, położonej przy ul.Mroza.
p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie z którym działka ewid. nr
4215/1 stanowi własność Miasta Mszana Dolna i położona jest przy ulicy Mroza.

Jest to działka niezabudowana położona częściowo w terenach ZN – zieleń nie urządzona, a
częściowo w terenach MN – budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe.
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu
12.10.2012r. zaopiniowała pozytywnie sprzedaż tej działki w drodze przetargu.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/205/2012 w sprawie
zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego
własność Miasta Mszana Dolna.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały odczytanym przez Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta, przedmiotem uchwały jest
najem pomieszczenia – lokalu użytkowego przy ulicy Starowiejskiej 2, wykorzystywanego dotychczas
jako pomieszczenie socjalne dla pracowników, hol wejściowy oraz część kotłowni.
Pomieszczenia te przylegają bezpośrednio do lokalu wynajmowanego dotychczas przez Panią
Kapturkiewicz i jest możliwość połączenia tych pomieszczeń w jeden lokal z zapewnieniem
dostępu do kotłowni.
Wpłaty z czynszów najmu stanowią dochód Zakładu Gospodarki Komunalnej, który posiada
budynek w użyczeniu.
Komisja na posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r. postanowiła przeznaczyć lokale do najmu
w drodze przetargu, jednak po przeprowadzeniu oględzin lokali w dniu 19.10.2012r. ustalono, że
w obecnej konfiguracji komunikacyjnej wewnątrz budynku nie ma możliwości zapewnienia
wyłącznego dostępu do pomieszczenia szatni pracowników.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/206/2012 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem na okres 10 lat lokali użytkowych
stanowiących własność Miasta Mszana Dolna położonych na działce ewid. 4316/15
przy ul.Starowiejskiej 2.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta –
p.A.Dudzik – odczytał uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie z którym
przedmiotem projektu uchwały jest oddanie w najem na okres 10 lat lokali użytkowych w budynku
posadowionym na działce ewidencyjnej 4316/15 stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. Jest
to lokal po byłej siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, który przeniósł swoje biura do
budynku na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Krakowskiej.
Wpłaty z czynszów najmu stanowią dochód Zakładu Gospodarki Komunalnej, który posiada
budynek w użyczeniu.

Komisja na posiedzeniu w dniu 12 października 2012r. postanowiła przeznaczyć lokale do najmu
w drodze przetargu.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/207/2012 w sprawie
oddania w najem na okres 10 lat lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad.17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Mszana Dolna za rok
szkolny 2011/2012.
Obowiązek przedkładania organowi stanowiącemu j.s.t co rocznej informacji o stanie realizacji
zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny nakłada ustawa o systemie oświaty. Informacja ta
została przekazana do Rady Miasta i była również przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty,
która zapoznała się z opracowanym sprawozdaniem z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2011/2012.
W zestawieniu przedstawiono stan bazy oświatowej - ilość prowadzonych placówek oświatowych,
stan kadry pedagogicznej i ilość dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach i gimnazjach z
rozbiciem na poszczególne oddziały. W informacji przedstawiono także realizację zadań z zakresu
dowozu dzieci do szkół, prowadzonych inwestycji i remontów szkół oraz wykaz osiągnięć
uczniów jak też wykaz programów i projektów realizowanych przez szkoły.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 stanowi załącznik nr
14 do niniejszego protokołu.
Ad.18. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2011 rok
Przewodniczący Rady odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej o wynikach
analizy przesłanych oświadczeń majątkowych Radnych Miasta Mszana Dolna za 2011 rok.
Oświadczenia zostały złożone w terminie i bez większych uwag co do ich prawidłowości.
Przewodniczący Rady przedstawił również informację o wynikach analizy oświadczeń
majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej i Kierowników
miejskich jednostek organizacyjnych zg z załącznikiem nr 15 do protokołu.
Ad. 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► co do lustra na skrzyżowaniu ul.Topolowej i ul.Starowiejskiej i drugiego lustra na ul.MatejkiMalinowa - Burmistrz Miasta wyraził nadzieję, że znajdą się środki w budżecie i obydwa te lustra
zostaną zamontowane.
► zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – odbyła się komisja planistyczna, która ze
swego posiedzenia sporządziła protokół, który został przekazany p.Zastawnikowi. Jutro
przyjeżdża p.Zastawnik z częścią opisową i naniesionymi sugestiami zespołu planistów – a to
oznacza zakończenie etapu prac nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. A
więc, żebyśmy się dobrze p.Andrzeju zrozumieli – nie ma już płaszczyzny na żadne negocjowanie,
dyskutowanie z mieszkańcami – wnioskodawcami. Mieszkańcy złożyli już wnioski i jeśli planiści
uznali wnioski, że są do zaakceptowania to je zaakceptowali, a jeśli uznali, że zmian nie można
wprowadzić to tutaj dyskutować nie możemy.

► dziury w drogach / ul.Leśna/ - co mogę powiedzieć: łatanie na zimno nie wchodzi w rachubę –
nie mamy tej masy. Mamy destrukt, ale można go użyć tylko i wyłącznie kiedy jest wysoka
temperatura.
Liczymy na to, że zostanie gorąca masa z ul.Spadochroniarzy to wtedy dziurę załatamy.
► dlaczego Miasto nie uczestniczy w akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”? – dlatego, że
finansowanie tej akcji jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych. I z tego też powodu, dwa
lata temu wycofała się z tego Gmina i wycofało się też Miasto. Nie jest naszym zadaniem
finansowanie jedzenia dla 1,5 tys.ludzi. Za 15tys.zł. na jedną imprezę jednorazowo, to jestem w
stanie kupić 10 luster – to będzie lepszy wydatek. Z tych pieniędzy finansowane było:
ubezpieczenie, żywienie, plakietki itp., a Miasto nie miało wpływu na to co z tymi pieniędzmi się
dzieje.
Radny p.S.Andrzej Dudzik – nie wiedziałem, że to taka kosztowna impreza.
► dziura ul.Mickiewicza – będzie masa z ul.Spadochroniarzy to załatamy.
► kanalizacja na ul.Słonecznej i ul.Spadochroniarzy – nie ma żadnych decyzji i prac które
miałyby wyłonić projekt kanalizacji na tych ulicach. Jest nadzieja wówczas, kiedy na bazie
Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby powstanie spółka która się zajmie projektowaniem i
pozyskiwaniem zgody do przeprowadzenia kanalizacji w okolicach oczyszczalni. Co do ulicy
Słonecznej i Spadochroniarzy to w 1996r. była opracowana pełna dokumentacja, ale nie było
zgody mieszkańców. Pozwolenie na budowę kanalizacji minęło.
► sprawa promocji – wydawnictwa – 10 tys.zł. nie wystarczy. Nie mamy takiej ilości materiałów
promocyjnych jaką ma np.Powiat. Na razie musi być tak jak jest - nie ma więcej środków.
► kolektor Zarąbki – ten temat podobnie jak kanalizacja ul.Słonecznej i Spadochroniarzy
zawieszamy.
► światła skrzyżowanie k/mostu – nie ma możliwości dołożenia choćby 1 sekundy kosztem
ujęcia z drugiej strony – jest to system zintegrowany.
►chodnik ul.Krakowska, stan jego projektowania – przedłużony został termin realizacji
ukończenia tego projektu do 20 grudnia 2012 roku. Termin został przedłużony z powodu
konieczności zwiększenia zakresu mapy do celów projektowych i terminów uzgodnień tych
projektów z ZDW i RZGW.
Obecnie projekt jest w ZDW w Krakowie gdzie jest uzgadniany, a także w Wydziale Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Limanowej – dot.pozwolenia wodno-prawnego.
►dokumentacja na ujęcia wody – dopóki nie będziemy mieć pozytywnej decyzji Wojewody
Małopolskiego, to nie możemy zrobić nic do przodu. Kwestia osuwiska na ul.Leśnej będzie
przedmiotem spotkania z panem prof.Wójcikiem z PIG-u, którego musimy przekonać, że
osuwisko miało wpływ na to, że nie mamy wody.
► remont dróg osiedlowych niegdyś wyasfaltowanych przez Miasto – środki publiczne mogą być
desygnowane tylko tam, gdzie teren jest własnością Miasta. Trudno jest zrozumieć, że droga jest
we władaniu Miasta, ona była kiedyś zrobiona, a teraz nie można jej wyremontować mimo, że
wszyscy się zgadzają. Teraz do procedury remontu dróg wymagane jest składanie oświadczenia i
poświadczanie, że droga jest własnością Miasta.
Istnieje możliwość przejęcia drogi na mocy uchwały, ale jest to proces b.żmudny. My jako
samorząd nie będziemy przejmować tych dróg i wyszukiwać spadkobierców żyjących i nie
żyjących. Ponadto w grę wchodzą sprawy odszkodowań.
Na interpelację p.A.Malca – odpowiedzi udzielił p.T.Dul – Dyrektor ZGK, który potwierdził, że
woda na Szklanówce jest brudna, ale żadne urządzenie nie może usunąć tak drobnych
zanieczyszczeń. Woda jest mętna, to jest spowodowane zwózką drzewa przez Nadleśnictwo.
Odbyło się płukanie sieci w wyniku czego został uszkodzony hydrant w Rynku.

Radny p.A.Dudzik – czy nie można zrobić przepustu przez potok? W naszym interesie jest aby
woda była czysta.
Burmistrz Miasta – to Nadleśnictwo zwozi drzewo i ono powinno wykonać przepust.
Nadleśnictwo deklarowało, że zrobi przepust.
Namawiam też, żeby przejazd nie odbywał się po potoku.
W dalszej części Burmistrz Miasta zasygnalizował też o nielegalnym transporcie drzewa przez
ul.Leśną i zrewitalizowany Rynek, niszczeniu tych dróg i łamaniu przepisów drogowych
zakazujących tam przejazdu samochodami o DMC > 10t.
Burmistrz poinformował radnych o planowanym w tym temacie spotkaniu z udziałem Policji,
przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego i Nadleśnictwa, w dniu 21.11.2012r.
Radny p.W.Broczkowski – Pan Burmistrz jako gospodarz terenu mając wiedzę o szkodliwości
Nadleśnictwa o zabrudzaniu wody pitnej, wiedzy jakie to są koszty płukania sieci, uszkadzania
progów itd.– to można pozwać ich do sądu, skoro nie da się tego rozwiązać przez rozmowy .
Trzeba ich przymusić, żeby zrobili ten przepust.
W odniesieniu do sugestii p.W.Broczkowskiego, Burmistrz Miasta odpowiedział, że poczeka do
czasu spotkania i zobaczy jakie będą jego wyniki. Zaprosił też radnych do udziału w tym
spotkaniu.
Ad.20. Wolne wnioski.
Burmistrz Miasta przedłożył na ręce p.A.Malca - Przewodniczącego Rady projekt budżetu na
2013r.
Na koniec Przewodniczący Rady poinformował, że projekt ten zostanie wyłożony do wglądu w
biurze rady, po czym poinformował też o doręczeniu przez sąd prawomocnych orzeczeń w
sprawie wygaśnięcia mandatów radnych.
Ad.21. Zamknięcie obrad XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady
XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec

