Protokół Nr XXXIV/13
z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
18 luty 2013r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył p.Adam MALEC - Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna.
Protokołowała Danuta Puto – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.00 do godz.14.50
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 – 14 Radnych.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XXXIV zwyczajną sesję Rady Miasta oraz powitał
wszystkich zebranych. Następnie Przewodniczący Rady przeczytał porządek obrad. Radni nie
zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Kolejno Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Burmistrza Miasta Mszana Dolna
wprowadza do porządku obrad po pkt 8 jako pkt 9:
projekt uchwały w sprawie zmiany zmiany Uchwały nr XXXII/225/2012 Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca
składania deklaracji.
Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z uwzględnieniem powyższej
zmiany, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXIV zwyczajnej
sesji Rady Miasta, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Porządek obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna:
1. Otwarcie XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/13 z sesji Rady Miasta.
3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszanie
Dolnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mszanie Dolnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zmiany Uchwały nr XXXII/225/2012 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłat za
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gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym
terminów i miejsca składania deklaracji.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że Rada posiada
quorum i może podejmować decyzje.
Kolejno przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad, tj.:
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/13 z sesji Rady Mista.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXXIII/13 z posiedzenia Rady Miasta
był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Został on również przesłany do radnych pocztą
elektroniczną. Następnie zapytał czy są jakieś uwagi do tego protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr
XXXIII/13 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr XXXIII/13 z posiedzenia
Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.3. 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:
► Rozpoczynając od rzeczy najistotniejszej Burmistrz Miasta poinformował, że w poprzednim
tygodniu rozpoczęły się pierwsze prace przy modernizacji placu targowego w ramach projektu
„Mój Rynek”. Wylane są już fundamenty pod obiekt. Przetarg na te prace wygrała mszańska firma
Bruk-Bud Pana Eugeniusza Kotarby. Inspektorem nadzoru jest Pan inż. Łagodzki, kierownikiem
Pan inż. Józef Stożek. Na obecną chwilę plac jest ogrodzony, w okolicach czerwca-lipca, jeśli
wszystko pójdzie dobrze, prace zostaną ukończone.
► Jest ogłoszony przetarg na sprzedaż „parkingu” przy ulicy Orkana – wszystkie informacje są
zamieszczone w BIP. Kolejny przetarg to działka kilkudziesięcioarowa zalesiona przy ulicy
Mroza, tylko w części jest ona budowlana. Sprzedaż tej działki była przedmiotem obrad komisji
rozwoju przestrzennego i została pozytywnie oceniona. Wszystkie informacje na temat tej
sprzedaży w BIP.
► Jest ogłoszony również otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana
Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2013r. . W konkursie mogą
startować podmioty nie tylko z Miasta Mszana Dolna ale także z innych miejscowości. Po jego
rozstrzygnięciu Burmistrz poinformuje kto i jaką kwotę otrzymał.
► 31.01.2013r. – Mszana Dolna - zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i
Krakowa, Poręba Wielka – posiedzenie Zarządu Gorczańskich Wód Termalnych
Tego samego dnia tradycyjny opłatek emerytów i rencistów koło 60-70 seniorów z Miasta Mszana
Dolna, Gminy Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź.
►05.02.2013r. – spotkanie Burmistrza Miasta Mszana Dolna z P. Wicemarszałkiem Stanisławem
Sorysem - tematem była droga wojewódzka 968 i stan przygotowań projektu Miasta Mszana
Dolna dot. chodników wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Krakowskiej. Wniosek Miasta jest na liście
inwestycji na rok 2013 i szanse na jego realizacje są dość wysokie – jednakże decyzje podejmie
Zarząd Województwa Małopolskiego.
►06.02.2013r. – spotkanie Rady Społecznej SPZOZ Vital-Med – bieżące tematy, sprawy planów
na przyszły rok, kwestie kierowania placówką, przygotowanie oferty w zakresie praktyki
specjalistycznej do NFZ.
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►08.02.2013r. Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Mszana Dolna – dyskusja na temat
ustawy „śmieciowej”.
►13.02.2013r. Kraków – Kongres Małopolski -gościem specjalnym była P. Minister Joanna
Mucha, Panowie Marszałkowie, Wojewoda. Pani Minister zapoznała zgromadzonych ze swoją
wizją sportu. Tematem spotkania było wychowanie fizyczne w szkołach, stan bazy, jej dostępność.
►14.02.2013r obrady Komisji Oświaty Rady Miasta w poszerzonym składzie, obecna była także
Rada Rodziców Przedszkola przy ulicy Leśnej, Dyrekcja a także ludzie, którzy kiedyś w tym
przedszkolu pracowali miedzy innymi P. Dyrektor Liszkowa.
►15.02.2013r. - Mszana Dolna , sala narad -spotkanie z rodzicami ( około 50 osób) obydwu
Przedszkoli tj. Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2. Temat – kwestia wyłączenia ze struktur ZSM
nr 2 przedszkola przy ul. Leśnej i powołanie jednej placówki z jednym dyrektorem, po konkursie,
który będzie przeprowadzony w najbliższych miesiącach.
►wydarzenie z dzisiaj tj. 18.02.2013r. Tarnów – spotkanie z Wojewodą Małopolskim, w którym
uczestniczy Pan Burmistrz Michał Baran. Najbardziej interesujące dla Miasta to promesy, które
prawdopodobnie P. Wojewoda przywiózł. Jedno jest pewne, ze zgłoszony przez Miasto Mszana
Dolna odcinek ul. Leśnej w stronę kapliczki zyskał pozytywna opinię i Pan Michał Baran wróci z
promesą 300 tyś. zł. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg, żeby na wakacje ten
fragment ulicy Leśnej został wyremontowany.
Tytułem wyjaśnienia do rozszerzenia porządku obrad – jest to podyktowane koniecznością
zmiany w regulaminie daty składania przez mieszkańców deklaracji z 15 marca na 15 maj, żeby
było więcej czasu. Pan Wojewoda prosił o to dzisiaj samorządowców zebranych w Tarnowie.
Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna p. A. Sasal – Czy zostały podjęte ze strony Urzędu Miasta jakieś działania w kierunku
zwrócenia uwagi właścicielom linii autobusowych odnośnie zmiany trasy przejazdu autobusów na
ulicy Krakowskiej i Starowiejskiej, tak aby nie omijały przystanków?
Radna p. J. Kotarba – 1. Miasto Jodłownik ( podobnie jak u nas 8 tyś. mieszkańców) jest już po
przetargu na wywóz śmieci i przelicznik tam na jednego mieszkańca jest 4, 30zł od osoby.
Przewoźnik daje kosze i worki. Dlaczego my mamy płacić 9 zł od osoby?
2. Należałoby zróżnicować kolor worków – inny kolor w Mszanie inny w Gminie lub żeby miasto
miało nadruk Mszana Dolna, bo worki będą sie mieszać z workami z Gminy.
3. Trzeba pomyśleć o otwarciu takiego punktu w centrum miasta, żeby mieszkańcy nie musieli
chodzić do zakładu komunalnego na obrzeżach miasta.
4. Należałoby zmienić i uprościć regulamin odnośnie segregacji śmieci. Gmina Łososina ma taki
regulamin może warto się mu przyglądnąć?
5. 25 lutego będzie spotkanie z mieszkańcami bloków dlatego ja proszę o takie samo spotkanie z
mieszkańcami Miasta Mszana Dolna zanim zostanie podpisany przetarg.
Radny p. S. A. Dudzik – Z prośbą odnośnie interpelacji z roku 2012 w sprawie tabliczek
informacyjnych ul. Flizaka i ul. Smrekowej. Nie zostało to do dnia dzisiejszego wykonane, nie
wiem czy przez zapomnienie? W każdym razie proszę o umieszczenie tabliczek na tych ulicach,
tym bardziej, że ulica Smrekowa jest już skomunalizowana i jest już własnością miasta.
Radny p. A. Widzisz – Prośba w sprawie interwencji w firmie JANDA dot. studzienek na ulicy
Starowiejskiej, która została wykonana przez tą firmę. Koło P. E. Sieja i P. Grzesiaków studzienki
zapadają się, na dalszym odcinku obok P. Wł. Stachury jest duża dziura i koło P. Michała Jamroza
też studzienka zaczyna się zapadać. Jeśli firma JANDA jest wykonawcą i usługa jest na gwarancji
to proszę o egzekucję tego.
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Radny p.J.Stożek – W imieniu mieszkańców osiedla Warwasy chciałem podziękować za
odśnieżanie. Pytanie odnośnie uroczystości w kwietniu w parku z tego co wiemy to rozmowy były
nieoficjalne- chciałbym się dowiedzieć:co, jak i gdzie?
Radny p.J.T. Wardyńśki – Czy na wiosnę będzie możliwość wykonania od ul. Fabrycznej dojścia
do placu zabaw oraz zejścia do Parku Miejskiego bo jak na razie nie ma tych dojść.
Radny p.J. Karczewski – Żadna apteka w Mszanie Dolnej nie chce przyjmować leków
przeterminowanych i termometrów rtęciowych. Chciałem zapytać czy jest możliwa jakaś
interwencja ze strony magistratu?
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że na podstawie art. 18 ustawy o samorządzie gminnym
musimy stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego w związku ze śmiercią, a następnie odczytał
projekt uchwały,po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 14 głosach „za”, 0-przeciw i 0-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XXXIV/231/2013 z dnia 18.02.2013r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący odczytał przepisy dotyczące wyboru Wiceprzewodniczącego Miasta Mszana
Dolna -tj. § 20 i § 71 statutu Gminy Miasta Mszana Dolna. Następnie poprosił o zgłaszanie się
kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Radny p. S. A. Dudzik zaproponował, żeby najpierw odbyło sie podawanie kandydatów, żeby nie
zamykać nikomu możliwości kandydowania
P. Radca Prawny Marek Panek stwierdził, że to wszystko jedno, bo jeżeli ktoś zostanie zgłoszony
do Komisji Skrutacyjnej, a następnie zostanie zgłoszony jako kandydat na Wiceprzewodniczącego
i wyrazi zgodę na kandydowanie, siłą rzeczy zrezygnuje z pracy w Komisji Skrutacyjnej, bo tych
dwóch stanowisk łączyć nie można.
W odpowiedzi na to p. radny S.A. Dudzik wycofał swój pomysł.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłosił się p. radny J. Wardyński, zgłoszona została też p. radna I. Łacna,
oraz p. radny J. Stożek. Na przewodniczącego komisji wytypowano p. radnego J. Stożka.
Kolejno Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Mszana Dolna. Skład Komisji przyjęto jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego.
Jako pierwsza została zgłoszona kandydatura p. radnego Jana Szynalika (zgłosił Przewodniczący
Rady p. Adam Malec), jako drugą zgłoszono kandydaturę p. radnego Władysława
Broczkowskiego (zgłosiła p. radna J. Kotarba).
Wobec braku innych kandydatów Przewodniczący Rady poprosił członków Komisji Skrutacyjnej
o przygotowanie kart do głosowania.
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Po przerwie nastąpiło rozdanie kart, następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej upewnił się,
że wszystkie karty są ważne i przystąpiono do tajnego głosowania.
Na okoliczność przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta, Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół, który został odczytany przez
przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej – pana radnego J. Stożka.
Protokół ten stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji, zaś karty z głosowania tajnego w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna stanowią odpowiednio
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
W związku z faktem, że na p. radnego Wł. Broczkowskiego i na p. radnego Jana Szynalika zostało
oddane po 7 głosów, poproszono o komentarz p. Radcę Prawnego Marka Panka.
Pan Marek Panek stwierdził, że w związku z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz
§ 74 ust. 3 statutu Miasta Mszana Dolna w tym głosowaniu nie doszło do wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna oraz przedstawił 3 możliwe w tym wypadku
opcje:1) powtórka głosowania, 2) głosowanie na innych kandydatów, 3) przesunięcie wyborów na
kolejny termin w momencie kiedy będzie skład Rady uzupełniony o jednego radnego. Dodatkowo
stwierdził, że istnieje niebezpieczeństwo bo Rada będzie funkcjonowała tylko z Przewodniczącym.
W zaistniałej sytuacji p. radny. S. A. Dudzik wystąpił z wnioskiem, żeby czekać na wybory
radnego z ul. Słomki i dopiero wtedy gdy będzie 15 radnych wybrać Wiceprzewodniczącego.
Przewodniczący Rady Miasta poddał powyższy wniosek pod głosowanie
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 11 głosach „za”, 2-przeciw i 1-wstrzymujących się
przyjęła powyższy wniosek p. radnego. S. A. Dudzika, żeby głosowanie na Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Mszana Dolna odbyło po wyborach uzupełniających do Rady Miasta.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Nr 1 w
Mszanie Dolnej.
Radna p.B.Cieżak – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury –odczytała opinię z posiedzenia
tejże Komisji w dniu 14.02.2013r., zgodnie z którą, komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną
opinię co do zasadności wyłączenia Przedszkola nr 1 przy ul. Leśnej ze struktur ZSM nr 2. Po
zmianach obie placówki tj. Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2 będą samodzielna jednostka
organizacyjną mieszczącą sie w dwóch budynkach, którą zarządzał będzie jeden dyrektor.
Natomiast czas pracy przedszkola, ilość oddziałów i liczba etatów nauczycieli pozostają bez
zmian.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/233/2013 z dnia
18.02.2013r. w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej.
Projekt uchwały omówiła p.S. Kogut – kierownik MOPS Mszanie Dolnej która przedstawiła
proponowane zmiany do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
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powstałe w wyniku nadania kolejnych uprawnień MOPS, związanych z realizacją ustawy z dnia 9
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Następnie Przewodniczący Rady p. A. Malec przystąpił do odczytania projektu uchwały. Po jego
odczytaniu, poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/234/2013 w
sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zmiany Uchwały nr XXXII/225/2012 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
Przewodniczący Rady p. A. Malec przystąpił do odczytania projektu uchwały. Po jego odczytaniu,
poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/235/2013 w
sprawie zmiany zmiany Uchwały nr XXXII/225/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28
grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania
deklaracji.
Uchwała stanowi załącznik nr10 do protokołu z sesji.
Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► do pytania p. radnej Agnieszki Sasal – 12.12.2012r. została wysłana informacja do wszystkich
przewoźników, którzy korzystają z przystanków w Mszanie Dolnej. Kopię tego pisma otrzymała
także P. W. Skirlińska. Mam potwierdzenie, że wszyscy przewoźnicy prośbę nasza otrzymali, ale
czy respektują tego nie wiem.
►do pytania p. radnej Joanny Kotarba – Cena 9 zł na razie nie obowiązuje, bo nie było przetargu,
jest tylko przyjęta w uchwale, która jest propozycją do systemu gospodarowania odpadami.
Tak wychodzi na dzisiaj z naszych wyliczeń i kalkulacji – realna stawka to 8,00 – 10,00zł. Gmina
Jodłownik ma przyjętą cenę 20,00 zł od domu, a nie 4,30 zł od osoby. Czy to jest bardziej
sprawiedliwe niech każdy oceni sam. Co do koloru worków to na pewno podroży to koszty, a
kolor worków nie ma znaczenia. Każdy dostanie nakaz płatniczy i nie ważne czy gdzieś wywiezie
czy wrzuci do worka to i tak zapłaci tyle samo. Co do regulaminu segregacji śmieci Gminy
Łososina to nie potrafię powiedzieć czy jest dobry czy zły, bo go nie czytałem. Spotkania z
mieszkańcami będą ale wtedy gdy SIWZ będzie ostatecznie przygotowany, żebyśmy wiedzieli
czego w tym przetargu oczekiwać.
► do pytania p. radnego A. Dudzika – przed chwilą te informacje przekazałem p. Długoszowi.
► do pytania p. radnego A. Widzisza – temat studzienek jest już firmie JANDA znany, studzienki
zostały zinwentaryzowane i firma JANDA musi je poprawić.
► do pytania p. radnego J. Stożka – gospodarzem uroczystości jest Miasto, scenariusz tworzy p.
Zbigniew Jarosz. Uroczystości odbędą się 17 kwietnia o godz. 10.30 w 3 etapach- w MOK, w
kościele i w parku, szczegółowego planu jeszcze nie ma, będzie znany w marcu. Przed tymi
uroczystościami odbędą się 2 spotkania z młodzieżą IPN – jedno w urzędzie miasta, drugie w
urzędzie gminy.
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► do pytania p. radnego J. Wardyńskiego – zejście do Parku od ul. Fabrycznej jest brane pod
uwagę, żeby przed sezonem udało się to zejście dostosować
► do pytania p. radnego J. Karczewskiego – żadna apteka nie przyjmuje przeterminowanych
leków bo musiała by za nie płacić. Nowa ustawa śmieciowa reguluje tą sprawę i odtąd to gmina
będzie odpowiedzialna i będzie te przeterminowane leki odbierać .
Ad.11. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrała mieszkanka Mszany Dolnej, która w imieniu rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkoli miejskich podziękowała Radzie Miasta i Komisji Oświaty za
wycofanie się na chwile obecną z projektu skrócenia czasu pracy Przedszkola nr 1.
Głos zabrał mieszkaniec Mszany Dolnej odnośnie włączenia kosztów wywozu śmieci
wysokogabarytowych w wyliczenie kosztu odbioru śmieci od mieszkańców.
Burmistrz Miasta – Jak sobie wyobrażacie Państwo sytuację, że ja kupuję lodówkę czy telewizor u
pana X, a potem za ten mój telewizor, który ja wystawię on ma zapłacić przewoźnikowi.
Przedsiębiorca, który wygra przetarg w Mszanie będzie towar wielkogabarytowy wywoził raz czy
dwa razy w roku na wysypisko, zgodnie z ustawą. Nie myśmy ustalali ustawę śmieciową tylko
Sejm, nam tę ustawę dano do wykonania i wciąż trwają prace, żeby pewne błędy w niej poprawić.
Głos zabrała p. radna I. Łacna , która poinformowała, że spotkanie z mieszkańcami spółdzielni w
sprawie ustawy śmieciowej które odbędzie się 25 lutego ma charakter otwarty także dla innych
chętnych.
Ad.12. Zamknięcie obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p. A. Malec poinformował radnych o mszy św. za ś.p. Roberta Rataja, która
odbędzie się 22 lutego o godzinie 18.00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Michała
Archanioła.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady
XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec

7

