Protokół Nr XXXIII/13
z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
28 stycznia 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 Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 15.00 (tj.po uroczystościach pogrzebowych zmarłego Radnego) do
godz.18:10.
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 – 14 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 14 Radnych.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XXXIII zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym
poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego w piątek Radnego
i zarazem Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna p.Roberta Rataja.
Następnie stwierdził, że na sali znajduje się 14 Radnych, co stanowi quorum wymagane do
ważności uchwał podejmowanych przez Radę.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad
jak w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, po czym zwrócił się z zapytaniem o uwagi do planu
posiedzenia.
Radny p.W.Broczkowski – złożył wniosek o przestawienie kolejności punktów 6 i 7 sugerując aby
w pierwszej kolejności było uchwalenie budżetu a po nim uchwalenie Wieloletniej Prognozy
Finansowej (WPF). Radny uzasadniał, że „jeżeli zostanie podjęta uchwała w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej to już w pkt-cie 7 dyskusja nad budżetem na 2013r. wydaje mi się
bezcelowa”.
p.Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, WPF podejmuje się
nie później niż uchwałę budżetową. Jednak kiedy uchwały są podejmowane jedna po drugiej to nic
się takiego nie dzieje. Tak naprawdę WPF powinien być wcześniej, ponieważ z WPF wynika
uchwala budżetowa na 2013 rok.
Natomiast, kiedy wcześniej będzie uchwalana uchwała budżetowa a poprzedni WPF, który istniał
do 2025 miał inne założenia, to podjęta uchwała budżetowa będzie sprzeczna z Wieloletnią
Prognozą Finansową. W tym momencie działa poprzedni WPF do 2025 roku; uchwalając uchwałę
budżetową na 2013 rok ona nie będzie spójna – będzie sprzeczna z istniejącym WPF. Natomiast
będzie ona spójna z WPF, który będzie uchwalany dzisiaj.
Proszę podjąć koncepcję (co w pierwszej kolejności).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego W.Broczkowskiego o zmianę
kolejności pkt-ów 6 i 7 porządku obrad (czyli zamianę pkt-u 6 na 7 i pkt-u 7 na 6).
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za”, 1-„wstrzymującym się” i 0-„przeciw”
przyjęła wniosek radnego W.Broczkowskiego.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z uwzględnieniem
powyższych proponowanych zmian, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXIII zwyczajnej
sesji Rady Miasta, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołów nr XXXI/12 i XXXII/12 z posiedzeń Rady Miasta.
3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Wykaz korespondencji kierowanej do Rady Miasta w okresie od ostatniej sesji – informacja
Przewodniczącego Rady Miasta.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2013
a) przedstawienie projektu budżetu
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c) zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej,
d) odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji Budżetowej, opinii RIO –
przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu
uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem budżetu i wnoszonymi dodatkowo poprawkami,
f) głosowanie wymienionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta,
g) głosowanie uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2013-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Mszana Dolna.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj.:
Ad.2. Przyjęcie protokołów nr XXXI/12 i XXXII/12 z posiedzeń Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły nr XXXI/12 i XXXII/12 z posiedzeń Rady
Miasta zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta. Zostały on również przesłane do
radnych pocztą elektroniczną.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr XXXI/12
z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr XXXI/12 z posiedzenia
Rady Miasta Mszana Dolna.
Natomiast do protokołu nr XXXII/12 Radna p.A.Sasal - zgłosiła następującą poprawkę:
W punkcie 1, po wystąpieniu P. mecenasa Panka zabrałam głos, cytuję:
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„Z punktu widzenia mieszkańców osiedli mieszkaniowych, którzy obecnie płacą 3,88 zł od osoby
za odpady, proponowane stawki będą dla nich ogromnym obciążeniem. Należy bowiem zwrócić
uwagę na fakt, iż na osiedlu mieszkaniowym jest praktycznie niemożliwe do zweryfikowania, kto
segreguje odpady a kto nie i w związku z tym wszyscy będą ponosić odpowiedzialność zbiorową i
płacić wyższą stawkę za niesegregowane odpady. W chwili obecnej na osiedlu obowiązuje
częściowa segregacja odpadów i nie jest ona przez wszystkich przestrzegana.”
Nie było tego zapisu w protokole i uważam, że powinien być, bo jest to zasadna wypowiedź i mój
głos był merytoryczny.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie poprawkę do protokołu
nr XXXII/12 wniesioną przez radną p.A.Sasal.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła poprawkę zgłoszoną przez radną
p.A.Sasal do protokołu nr XXXII/12 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
W dalszej kolejności, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr
XXXII/12 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna z uwzględnieniem przegłosowanej poprawki.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr XXXII/12 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:
► 03.01. – Limanowa, konwent wójtów i burmistrzów powiatu limanowskiego, podczas którego
wybrano 4-ch przedstawicieli powiatu limanowskiego do subregionu sądeckiego – ciała
doradczego przy podziale środków europejskich działającego przy marszałku Województwa;
drugim tematem było utrzymanie chodników przy drogach powiatowych, a także sprawy bieżące.
► 04.01. – Radio RDN emitowało swój program na żywo z Mszany Dolnej.
► 08.01. – spotkanie z dyrektorem p.Jaroszem dot. ustalenia szczegółów uroczystości
rocznicowych wydarzeń w Katyniu, Miednoje i Smoleńsku (termin – kwiecień; miejsce
obchodów uroczystości – park miejski);
► 10.01. – Limanowa, posiedzenie GWT; spotkanie z przedstawicielem Polskiej Akademii Nauk.
► 11.01. – Warszawa; rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) Urzędu Zamówień
Publicznych podczas której odrzucone zostało odwołanie oferenta w sprawie przetargu dot.
programu „Mój Rynek”;
► 14.01. – spotkanie z Zarządem KS Turbacz przed rundą wiosenną.
► 12 - 13.01. – Mszana Dolna, II Turniej Piłkarski o Puchar Ziemi Zagórzańskiej;
► 18.01. – Niżna (Słowacja), spotkanie noworoczne;
► 21.01. – Mszana Dolna, spotkanie z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej
im.W.Orkana (tematy spotkania: oświetlenie, odśnieżanie, droga, garaże, itd.)
► 22.01. – Mszana Dolna, obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
► 24.01. – Łętowe, uczestnictwo w otwarciu nowej sali gimnastycznej;
Ze spraw porządkowych to wysłano pisma do:
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej 968;
- GDDKiA w sprawie: 1) objęcia parkingu przy ul.Kolbego parkowaniem rotacyjnym;
2) sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul.Starowiejską.
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- TAURON w sprawie modernizacji oświetlenia na os.Krakowska w ramach umowy
konserwacyjnej.
- zlecono opinię geologiczną w sprawie osuwiska na pot.Szklanówka w celu uzyskania możliwości
starania się o alternatywne(ministerialne) środki finansowe.
Ad.4. Wykaz korespondencji kierowanej do Rady Miasta w okresie od ostatniej sesji –
informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady – nie mam żadnej informacji ze względu na brak korespondencji kierowanej
do Rady Miasta.
Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny p.J.Stożek – 1) czemu dziś nie ma radcy prawnego na sesji? To kolejna sesja na której nie
ma radcy prawnego, a mamy dwóch radców prawnych.
2) ludzie skarżą się, że w niedziele nie ma busów do Limanowej i nie mają czym jechać do
szpitala;
3) proszę o zamontowanie tablicy ogłoszeniowej tuż przy schodkach na parkingu k/kościoła;
4) sprawa odśnieżania ulic: drogi dojazdowej do os.Warwasy i Leśniaki – te domy są odłączone od
świata, jest tak ślisko, że ludzie nie mogą nawet zejść.
Radny p.W.Broczkowski – podziękował panu Burmistrzowi Miasta za wystąpienie do Dyrekcji
Dróg Wojewódzkich w sprawie drogi wojewódzkiej 968 czyli ulicy Krakowskiej od Kasinki do
centrum Miasta, bo jest to moim zdaniem dobry krok w konkretnym kierunku i mieszkańcy będą
wdzięczni jeśli uda się przeprowadzić tę budowę chodnika i oświetlenia, ale jednocześnie mam
pytanie: czy w budżecie na 2013r. przewiduje się jakąś kwotę na budowę tego chodnika, bo ja się
nie doczytałem?
Radna p.J.Kotarba – proszę o zabezpieczenie środków w budżecie na zakup windy i remont
Ośrodka Zdrowia. Radna odczytała pismo Komisji Zdrowia w tej sprawie, które stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego protokołu.
Stwierdziła, że na zakup windy jest możliwość uzyskania 30% dofinansowania z UE .
Radna p.Bogumiła Cieżak – chodzi o tablicę informacyjną „uwaga fotoradar” . Miała być druga
taka tablica na Słomce, czy będzie?
Radny p.J.Karczewski – proszę o zakup i wymianę rozbitego lustra na ul.Leśnej k/Państwa
Nawieśniaków.

Ad.6. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2013
a)
b)
c)
d)

przedstawienie projektu budżetu
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej,
odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji Budżetowej, opinii RIO –
przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu
uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem budżetu i wnoszonymi dodatkowo poprawkami,
f) głosowanie wymienionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta,
g) głosowanie uchwały budżetowej.
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Projekt budżetu na 2013 rok przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta.
Zgodnie z projektem dochody budżetu na 2013r. zaplanowano w wysokości 24.293.992,44zł.;
wydatki w kwocie 24.100.199,00zł.
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowana nadwyżka budżetu w kwocie
193.793,44zł.
Przychody w tym roku zaplanowano w wysokości 1mln zł.; rozchody w wysokości
1.193.793,44zł.
W dalszej części posiedzenia p.Skarbnik Miasta odczytała opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Miasta na rok 2013. Skład Orzekający Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował projekt uchwały budżetowej Miasta
Mszana Dolna uzasadniając, że został on sporządzony z uwzględnieniem wymagań
obowiązującego prawa.
Planowane dochody budżetu, a w szczególności ich wysokość i źródła pochodzenia pozostają
w zgodzie z wymogiem realności planu dochodów.
Zachowany jest normatyw kwoty planowanych wydatków bieżących w relacji do planowanych
dochodów bieżących.
Kwoty przychodów zwrotnych (dłużnych) nie powodują przekroczenia limitu długu publicznego
z art.170 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto wartości ujęte w projekcie budżetu w ocenie RIO nie odstępują od wartości przyjętych w
równolegle opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mszana Dolna.
Następnie Pani Skarbnik odniosła się do uwag RIO co do projektu budżetu wyjaśniając:
1) w zał. nr 3 do projektu uchwały omyłkowo wskazano, że wynik budżetu stanowi deficyt,
podczas gdy z projektu uchwały wynika, że wynik budżetu jest nadwyżkązamiast słowa nadwyżka omyłkowo wpisano deficyt – zostało to poprawione.
2) w sentencji uchwały nie ustalono limitu zobowiązań z tyt. planowanych do zaciągnięcia
kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ustalono go w §9 ; podobnie ustalano przez dwa lata. Ale dodatkowo ma być powtórzony zapis w
sentencji czyli wpisujemy go w §3 pkt 1 lit.b).
3) w wydatkach w dz.900, rozdz.90005 zaplanowano wydatki bieżące na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.430,46zł., pomimo
iż w dochodach w dziale 900 nie zaplanowano dochodów z w/w źródeł nie ma dochodów z w/w źródeł, ponieważ jest to dotacja do solarów do wydatków bieżących dla
Gminy Mszana Dolna, a my dochodów bieżących z tego tytułu nie uzyskujemy – ta uwaga jest
wyjaśniona i uzgodniona z Regionalną Izbą Obrachunkową.
Pani Skarbnik poinformowała również, że na podstawie interpretacji Ministerstwa Finansów
zmieniono klasyfikację dochodów jeśli chodzi o odpady. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa
należy je klasyfikować w dziale i rozdziale jak wydatki, czyli z działu 756 przenosimy je do działu
900 rozdz.90002.
W dalszej części Radny p.J.Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
przedstawił opinię Komisji.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu miasta na 2013 rok.
Radna B.Cieżak – proszę o podanie konkretnej kwoty utrzymania placu targowego.
p.Skarbnik Miasta – my nie mamy budżetu zadaniowego, trudno powiedzieć dokładnie.
Utrzymanie placu targowego będzie się wiązało z wywozem odpadów komunalnych jak również z
odśnieżaniem, itd.
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My planujemy na podstawie danych na podstawie poprzedniego roku (wykonania budżetu).
Radny p.St-w Dudzik – w wykazie mienia do sprzedaży mamy parking przy ul.Orkana. Chciałbym,
żebyśmy za tą atrakcyjną działkę wzięli odpowiednią kwotę, tj. min.2,5mln.zł.
Czy my mamy możliwość aby podjąć uchwałę taką, aby zastosować próg cenowy poniżej którego
nie można sprzedać tej działki, czyli poniżej tej kwoty 2,5mln.zł. Radny zapropopnował też, takie
rozwiązanie, by upoważnić Burmistrza Miasta do unieważnienia przetargu w przypadku nie
osiągnięcia ceny 2,5mln zł. za działkę w wyniku przetargu.
Radca prawny Urzędu Miasta – rozmawiamy w kontekście budżetu, budżet jest planem
finansowym i kwota jest założona w budżecie. Jeżeli chodzi o kwestie samej sprzedaży i tzw.ceny
wywoławczej zaporowej. Przepisy mówią w ten sposób, że nieruchomość nie może być zbywana
za cenę niższą niż wynikająca z wyceny. Ta cena może być wyższa z tym, że w momencie kiedy
podjęta jest już uchwała o wyrażeniu zgody na zbycie tej nieruchomości to kompetencje w
ustaleniu kwoty wywoławczej przechodzą do wykonania na rzecz Burmistrza Miasta.
Radny Pan St-w Dudzik brał udział w pracach komisji przetargowej to wie, że jeżeli działka ma
„iść do sprzedaży” a nie ponosić kosztów przetargu, który kończy się wynikiem negatywnym, to
trzeba dać realną kwotę. Ponadto to my ustalamy wysokość postąpienia.
Do propozycji radnego p.Dudzika odniósł się również Burmistrz Miasta informując, że
„rozwiązania ustalenia warunków przed przetargiem, które proponuje pan Dudzik – to takich
warunków nie ma”.
Radny p.J.Stożek – w dziale 900 nie ma żadnych środków przeznaczonych „odnośnie wody”.
Liczymy, że nie będzie suszy w tym roku? a zlecona jest opinia geologiczna pot.Szklanówka.
Skarbnik Miasta – gdyby były to nie w tym dziale, tylko w dz.400. Tu też nie ma zaplanowanych
środków na ten cel.
Burmistrz Miasta – opinia jest zlecona, przypomnę jednak, że kreowanie budżetu należy do
radnych. Propozycja – to rzecz najłatwiejsza; proszę wskazać miejsce komu zabrać, żeby komuś
dać. Po to są Komisje, żeby „przewracać tymi paragrafami”.
Jeśli będzie szansa, że dostaniemy środki ministerialne na prace związane z ujęciem wody, to
wtedy będziemy się zastanawiać co poprzesuwać, żeby zapewnić wkład własny na to zadanie.
To samo dotyczy drogi do os.Bołdony.
Radna p.J.Kotarba – Ośrodek Zdrowia miał w zeszłym roku 450tys.zł. na koncie. Oprócz tego
łącznie z poprzednich lat na koncie pozostaje ponad 200tys.zł. Dlaczego nie można robić remontu
z tych pieniędzy? Dodatkowo można pozyskać 30% dofinansowania z PFRON.
Ośrodek Zdrowia jest w katastrofalnym stanie. Ośrodek trzeba remontować od piwnicy aż po dach.
Jest stary piec, popękane rury, trzeba wymienić hydraulikę, zrobić z dachem, ociepleniem,
malowaniem …
Burmistrz Miasta – na jakiej podstawie Pani twierdzi, że Ośrodek Zdrowia jest w katastrofalnym
stanie? Myśli Pani, że za 250tys.zł. to zrobimy? Proszę mi podać, gdzie będziemy ciąć, żeby to
zrobić.
Radna zarzuciła Burmistrzowi, że nie skorzystano z unijnych pieniędzy na remont Ośrodka
Zdrowia sugerując, że z takich pieniędzy dwa trzy lata temu skorzystała Kasinka Mała, która
wykonała parking przy Ośrodku Zdrowia.

6

W wyjaśnieniu Burmistrza Miasta okazało się, że środki z których skorzystała Kasinka pochodziły
z programu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), z którego mogły skorzystać tylko
gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie.
Burmistrz Miasta oświadczył również, że w ostatnich kilku latach nie było żadnych programów na
modernizację służby zdrowia, z których mogłyby skorzystać gminy miejskie.
Radna A.Sasal –w dziale 750 rozdz.75023 jest wzrost kwoty w stosunku do roku poprzedniego. Na
Komisji tłumaczyła Pani, że wchodzą w to koszty zatrudnienia pracownika, który będzie się
zajmował sprawami gospodarki odpadami. Chciałam zapytać, czy ta kwota nie jest wliczona w
dziale 900-gospodarka komunalna?
P. Skarbnik – wyjaśniła, że nie jest. W dziale 900 są ujęte wydatki związane z wywozem
odpadów plus wywóz azbestu.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały budżetowej
na 2013 rok, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 9 głosach „za”, 0-przeciw i 5-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr XXXIII/227/2013.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2012-2025.
p.Skarbnik Miasta odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2013-2025. Skład Orzekający Kolegium
Regionalnej Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował projekt uchwały, uzasadniając, iż został on
opracowany z dochowaniem struktury i szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach
publicznych. Przyjęte w projekcie wartości są spójne z projektem uchwały budżetowej na 2013r.
Zapewniono również przestrzeganie przepisów dotyczących relacji między planowanymi
dochodami a wydatkami bieżącymi.
Projekt WPF obejmuje prognozę kwoty długu na lata 2013-2025. W tym okresie przewiduje się
pełną spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Wysokość długu, jak
również łączne obciążenie budżetu Miasta spłatami długu w 2013r. nie przekraczają
obowiązujących w latach 2010-2013 limitów ustalonych przepisami prawa, bo wynoszą one
odpowiednio 27,32% (przy dopuszczalnym 60%) i 7,05% (przy dopuszczalnym 15%).
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 9 głosach „za”, 0-przeciw i 5-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XXXIII/228/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2012 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
Po głosowaniu Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak podziękował radnym, którzy głosowali za
uchwaleniem budżetu miasta, natomiast radnych, którzy wstrzymali się od głosu, zapytał, co się
zmieniło i co takiego się stało od dnia, kiedy w czasie obrad komisji stałych Rady Miasta
pozytywnie i bez uwag przyjęli przedłożony projekt budżetu, że dziś wstrzymują się od głosu?
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Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna.
Projekt uchwały omówiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta.
W poprzedniej uchwale z 2011r. opłata za świadczenia przedszkoli realizowane w czasie
przekraczającym 5 godzin dziennie wynosiła 1,31zł. W tej chwili wg projektu proponuje się
2,50zł. a Komisja Oświaty proponuje 2zł.
Radna p.B.Cieżak – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury – Komisja ustaliła, żeby do końca
tego roku szkolnego, czyli do końca sierpnia opłata wynosiła 2 zł., a od września 2,50zł.
p.Sekretarz kontynuując poinformowała, że w poprzedniej uchwale były wymienione zadania za
które pobiera się tą opłatę. Dobrze byłoby żeby te zadania były wymienione tak jak w poprzedniej
uchwale, dlatego przepisuje się je i określa w § 2 ust.2. Pani Sekretarz odczytała zakres tych zadań
zgodnie z § 2 ust.2 projektu uchwały.
Wobec braku pytań, 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 XXXIII/229/2013 w
sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Miasto Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Mszana Dolna.
Projekt uchwały omówił p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta, który przedstawił szczegółowo
poprawki do projektu uchwały polegające na doprecyzowaniu definicji i niektórych innych
zapisów (korekty redakcyjne).
Zapytania do projektu uchwały zgłosili Radni p.W.Broczkowski co do kwestii przyjętej w §15
normy wytwarzania ścieków 3m3/osobę/miesiąc i p.A.Sasal w kwestii uzupełnienia zapisu w §10
o plac targowy.
Po udzieleniu odpowiedzi na w/w zapytania, 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 XXXIII/230/2013 w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► co do lustra na ul.Leśnej – jest już zamówione i zostanie zamontowane;
► fotoradar na Słomce – z dwóch proponowanych obszarów lokalizacji fotoradaru tylko jeden jest
zaopiniowany pozytywnie.
► środki na SP ZOZ – czas na wnioski do budżetu był do dnia opracowania budżetu. Tegoroczny
budżet nie przewiduje środków na remont Ośrodka Zdrowia od piwnicy po dach.
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► pytanie p.W.Broczkowskiego – środki na chodnik na ul.Krakowska – w budżecie na dzisiaj
takich środków nie ma.
► odśnieżanie drogi do os.Warwasy – to droga wykazana w drogach doraźnych do odśnieżania.
Jest ślisko i nikt nie zaryzykuje życia pracownika, który by to odśnieżał. Dotarcie jest bardzo
ograniczone, płyty są b.śliskie i to jest przyczyną, a nie to, że my nie chcemy.
► tablica informacyjna (parking pod skarpą) – temat przyjmuję, ale nie mam wolnej tablicy do
ustawienia, jak będzie to tak.
Na koniec Burmistrz Miasta poinformował o planowanych zmianach dotyczących instytucji:
MOK-u i Biblioteki Miejskiej oraz miejskich przedszkoli.
W 2014r. kiedy 6-latki pójdą do szkoły i będzie więcej dzieci w klasach I w szkołach niż w
przedszkolach, trzeba się zastanowić czy nie warto dokonać zmiany poprzez wyłączenie
Miejskiego Przedszkola nr 1 z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 i dołączyć go do Przedszkola nr 2, by
oba przedszkola były pod jedną dyrekcją. Proponuje się też, by jedno przedszkole było czynne od
6.30 do 16.30, a drugie było 5-godzinne, dla tych, gdzie 5-godzinny pobyt dziecka w przedszkolu
jest wystarczający.
Druga sprawa dotyczy MOK-u i Biblioteki Miejskiej – nie stać nas na to, żeby istniały dwie
instytucje z administracją i dwoma budżetami, gdzie wspólpraca między nimi jest
niewystarczająca i trzeba połączyć te dwie jednostki i utworzyć Miejskie Centrum Kultury i
Edukacji – nazwa jest drugoznaczna i do ustalenia. Instytucja ta byłaby zarządzana przez jednego
Dyrektora. Miejsca są dwa: ul.Starowiejska lub ul.Marka.
Wokół Biblioteki nie ma parkingu, natomiast Ośrodek Kultury ma siedzibę w budynku będącym
własnością Parafii.
W dalszej części Burmistrz Miasta poinformował również o :
- rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Mój Rynek” kwota z przetargu wynosi 3.190.000zł.
- planowanym w bieżącym roku odejściu Dyrektora SP ZOZ w Mszanie Dolnej na emeryturę.
Ad.11. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrała mieszkanka Mszany Dolnej (ul.Spadochroniarzy) w sprawie
braku odśnieżania drogi do os.Warwasy, co zostało poruszone w interpelacjach Radnych.
Mieszkanka Mszany Dolnej – jesteśmy odcięci od świata, inne wioski mają gorsze drogi a są
odśnieżane, jeśli ten co odśnieża nie wyjedzie, to niech to robi ręcznie, albo proszę pozwolić
wygrać temu, kto będzie odśnieżał.
Burmistrz Miasta – nie ma czegoś takiego, że my pozwalamy wygrać nie odważnym kierowcom.
Droga ta nie jest własnością Miasta, jest w jej władaniu i powstała ona z prywatnych gruntów.
Interwencja Państwa była rozpatrywana, to ekstremalne warunki, jeśli będzie możliwość dojazdu
to droga będzie odśnieżana. To czy jest bezpiecznie, czy nie, należy do decyzji kierowcy.
Czy pani weźmie odpowiedzialność za życie kierowcy?
Jeśli nie jest w stanie tego zrobić – to nie zrobi.
Co do Wykonawcy – nie mam żadnych zastrzeżeń.
W dalszej części głos zabrał p.F.Dziedzina – Wicestarosta Limanowski, który odniósł się do spraw
związanych z niniejszą sesją, a głównie budżetu miasta. Zadeklarował, że zajmie się tematem
rozkładu jazdy busów (chodzi o busy w niedziele), zobaczę co tu da się zrobić, bo Powiat tylko
uzgadnia te sprawy a nie ustala.
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Po Wicestaroście głos zabrał p.A.Róg – Radny Powiatu Limanowskiego, który przedstawił
informację n.t. solarów.
p.A.Róg – w tym tygodniu zostanie zakończona procedura przetargowa. Będziemy wnioskować,
żeby z rezerwy (którą Szwajcarzy nie chcą żeby im zwracać) dokooptować pozostałych chętnych
mieszkańców. Namawiam, bo to się opłaca.
P.A.Róg poinformował również, że przy inwestycjach wspólnych z Powiatem związanych z
budową chodników przy drogach powiatowych jest możliwość zwrotu VAT-u (czego nie było do
tej pory).
Następnie występując jako mieszkaniec Mszany Dolnej zgłosił uwagi do tzw. „opłaty śmieciowej”
sugerując, że dla rodzin wielodzietnych powinna być zastosowana ulga.
Zasugerował również, że zamiast oddawać posegregowane śmieci można je sprzedać po
uprzednim dodatkowym zweryfikowaniu.
Zgłosił też problem parkujących samochodów przy Szkole nr 1, gdzie często nie ma nawet
możliwości przejścia.
Ad.12. Zamknięcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady
XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec
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