Protokół Nr XXXV/13
z XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
27 marca 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. 10.00 do godz.15.40.
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 XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XXXV zwyczajną sesję Rady Miasta po czym
powitał Radnych i pozostałych zebranych. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek
obrad, jak w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, które to zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności zwrócił się z zapytaniem „czy są uwagi odnośnie porządku obrad”.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Wobec tego Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Burmistrza Miasta Mszana
Dolna wprowadza do porządku obrad po pkt 6 jako pkt 7, 8 i 9 następujące projekty uchwał:
 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów – jako pkt 7.
 projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Mszana Dolna na
lata 2013-2025 – jako pkt 8.
 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz – pkt 9.
Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował również, że dokonuje się przesunięcia i zamiany kolejności
punktów 5, tj: „Informacja Komendanta Policji w Mszanie Dolnej o stanie bezpieczeństwa na
terenie Miasta Mszana Dolna” i pkt-u 12 , tj. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Mszana Dolna, czyli punkt 5 jako
punkt 12 a 12 jako punkt 5, z uwagi na prośbę Komendanta Policji o przesunięcie punktu
ponieważ uczestniczy w sesji w Gminie Mszana Dolna, na której również omawia sprawy
bezpieczeństwa.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z uwzględnieniem
przedstawionych powyższej zmian, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXV zwyczajnej
sesji Rady Miasta. Otwarcie XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Następnie Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że Rada posiada
quorum i może podejmować decyzje.
Kolejno przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad, tj.:
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XXXIV/13 z sesji Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXXIV/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
XXXIV/13 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr XXXIV/13 z posiedzenia
Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak - przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie od ostatniej
sesji Rady Miasta, to jest od dnia 18 lutego 2013r., tj.:
► kontynuujemy budowę i modernizację placu targowego w ramach projektu unijnego „Mój
Rynek”. Rozpoczęły się prace ziemne i budowa kanalizacji na drugiej części placu, tym bliższym
koryta rz.Mszanka.
► 24.02.2013r. – Mszana Dolna – Walne sprawozdawcze zebranie OSP
► 25.02.2013r. – Urząd Miasta, sala narad – spotkanie z zarządcami wspólnot mieszkaniowych i
spółdzielni z terenu miasta. Temat spotkania: co będzie po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o
gospodarce odpadami na terenie naszego miasta.
►27.02.2013r. – Kraków, odbiór promes na stabilizację osuwiska os.Bołdony kwocie 840tys.zł.
i na odbudowę fragmentu ul.Leśnej od skrzyżowania /koło domu P.P. Nawieśniaków/ w stronę
kapliczki. Prace muszą być zakończone w tym roku. Trwają już prace projektowe.
►27.02.2013r. – informacja o zanieczyszczeniu pot.Adamczykowego substancjami
ropopochodnymi. Woda w pot.Adamczykowym jest już czysta od kilkunastu dni. Była to też
okazja żeby potok wyczyścić i przepłukać. Nie ma wątpliwości, że stało się to podczas zrywki
drewna.
►01.03.2013r. – spotkanie z marszałkiem Kozakiem i inż.p.Zastawnikiem – projektantem, który
dokonuje zmian w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Po uzgodnieniu z
instytucjami z którymi trzeba uzgadniać zakres zmian swoich planów, Zarząd Województwa
wydał opinię negatywną i nie uwzględnił tych zmian. Stąd spotkanie, którego owocem jest nowy
projekt uchwały, który jest uzgodniony również z Dyrektorem Wydziału Prawnego Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego panem M.Chrapustą.
►03.03.2013r – Urząd Gminy Mszana Dolna – spotkanie w sprawie solarów - programu
szwajcarskiego.
►03.03.2013r. - Zgromadzenie ZGDGRiK – trwa wygaszanie jego działalności. Zakreślono
nowy termin roku 2013 jako rok ostatecznego zakończenia działalności Związku.
►06.03.2013r. – Poręba Wielka, GWT – spotkanie z warszawską firmą w spr.opracowania
strategii rozwoju działalności GWT.
►06.03.2013r. – Mszana Dolna, spotkanie z mieszkańcami ul.Zakopiańskiej i Krakowskiej ale i
także z przedstawicielami Urzędu Gminy Mszana Dolna nt. przebiegu kolektora sanitarnego.
Będzie on biegł od Raby Niżnej ulicą Zakopiańską i ulicą Krakowską w stronę oczyszczalni
ścieków.
►11.03.2013r. – Limanowa, spotkanie z ministrem Rozwoju Regionalnego p.E.Bieńkowską,
która zarządza środkami unijnymi. Miała być dyskusja a był monolog.
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►13.03.2013r. – Kraków, spotkanie z dyrektorem M.Chrapustą w sprawie treści uchwały (plan
zagospodarowania przestrzennego)
►20.03.2013r. – spotkanie z ZDW Nowy Sącz nt. stałej organizacji ruchu DW 968 obejmującej
odcinek ul.Orkana od skrzyżowania ze światłami w centrum miasta aż po wylot na Porębę i
Zabrzeż w stronę Mszany Górnej. Uzgadnialiśmy wątpliwości i nasze sugestie takie jak: lustro
przy wyjeździe z parkingu na ul.Orkana i sprawę braku przejść na odcinku od parku miejskiego.
Jest nadzieja, że może uda się zmieścić na tym odcinku przejście dla pieszych.
►21.03.2013r. – konferencja młodzieży zwłaszcza gimnazjalnej n.t. zbrodni katyńskiej z
udziałem pracowników IPN. Organizatorem i pomysłodawcą był p.Z.Jarosz. Odbyła się
prezentacja nt. tych wydarzeń sprzed ponad 70 lat.
►21.03.2013r. – wizyta Słowaków w Urzędzie Miasta w ramach realizacji mikroprojektu celem
zapoznania się z funkcjonowaniem Urzędu.
►21.03.2013r. – premiera Misterium Męki Pańskiej.
W Wielki Piątek i Sobotę można będzie odebrać świąteczne wydanie kwartalnika „Pod
Lubogoszczą”, który zawiera głównie informacje o nowym systemie gospodarki odpadami jak
również harmonogram spotkań z mieszkańcami w sprawie tego systemu i jego funkcjonowania.
Spotkań tych jest kilkanaście, wszystkie rozpoczynają się o godz. 16.30.
Zapraszam radnych na te spotkania, bo mieszkańcom trzeba dokładnie wyjaśnić i udzielić
odpowiedzi na pytania.
Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna p. J. Kotarba – na stronie internetowej pojawiła się informacja, że do 30 marca mieszkańcy
powinni zerwać dotychczasowe umowy z przewoźnikami odbierającymi śmieci. Czy mieszkańcy
Mszany Dolnej zostali o tym poinformowani, a jeżeli tak to w jaki sposób, bo zostały tylko 3 dni.
Radny p.W.Broczkowski – jakie przychody mamy od powierzchni handlowej w budynkach na
byłej komunalnej, chodzi mi o Biedronkę i tam gdzie jest Rossmann pana Cichórza? Czy w tym
roku mamy z tego tytułu jakieś przychody, czy nie mamy?
Radny p.J.Stożek – mam pytanie odnośnie spotkań z mieszkańcami w sprawie śmieci, dlaczego
godzina16.30 ? Dużo mieszkańców pracuje do 17-tej czy do18-tej. Z kim była uzgodniona tak
godzina?
Radny p.J. Karczewski – koło przedszkola na ul.Leśnej jest uszkodzony asfalt. Zwracam się o
pilne naprawienie tego asfaltu.
Radna p. A. Sasal – czy w Urzędzie Miasta zostały podjęte jakieś działania w sprawie zmiany
stawek za śmieci dla osiedli mieszkaniowych. Po spotkaniu w dniu 25 lutego Zarządy zobowiązały
się do przesłania kompleksowych danych nt. ilości śmieci. Czy te dane zostały przetworzone i
jakie są wnioski z tych prac?
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w mieście Mszana Dolna.
p.S.Kogut – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – temat zapisu
zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych został sprowokowany faktem,
że uchwała z 2009r. dot.Strategii kończy się w bieżącym roku, bo została ona opracowana na lata
2007-2013. Projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020
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został skonsultowany z radnymi, Komisją Oświaty, Komisją Zdrowia a po części również
z Komisją Rewizyjną.
Projekt zawiera ożywienie tematu na zasadzie takiej, że w rozdziale 4 jest harmonogram realizacji
zadań na 2013 rok. Harmonogram realizacji zadań i tak będzie wprowadzany oddzielną uchwałą.
W dalszej części Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem „Czy są jakieś pytania odnośnie
projektu uchwały”?
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 XXXV/236/2013 w
sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.6. Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej z działalności straży miejskiej za rok
2012.
p.J.Spędzia – Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o pracy straży miejskiej w 2012
roku. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2012 rok stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.
Radny p.A.Dudzik – Straż Miejska spełnia swoją rolę do jakiej została powołana; to obrazuje
przedstawione sprawozdanie przez Komendanta. Chcę zaproponować żeby jednak Straż Miejska w
soboty pełniła jakiś dyżur. Ludzie przyzwyczaili się, do tego że sobota jest takim dniem, kiedy nie
funkcjonuje Straż Miejska, więc nie jest utrzymywany porządek, te samochody jeżdżą sobie tak
jak chcą i parkują w niedozwolonych miejscach, Proponuję to rozważyć, bo jest to kwestia
bezpieczeństwa, a myślę, że organizacyjnie jest to do dopracowania.
Radna p.A.Sasal – w związku z tą bardzo dużą różnicą w wystawionych mandatach w stosunku
do lat poprzednich chciałam zapytać w jakim zakresie jest to nagminne łamanie prawa w Mszanie
Dolnej?
I drugie pytanie: jakie są kompetencje Straży Miejskiej, jeśli chodzi o młodzież niepełnoletnią
wagarującą itp. przypadki, czy Straż Miejska może skontaktować się ze szkołą, czy ma taką
kompetencję odstawić do szkoły, do domu; czy nie obejmują kompetencje straży takich sytuacji?
Radny p.J.Stożek – mam pytanie odnośnie wystawionych mandatów, czy Komendant może nam
podać procentowo ile było mandatów w ruchu drogowym, a ile za zanieczyszczania i drugie
pytanie: w związku z wejściem ustawy od 1 lipca tzw. śmieciowej miały być przeprowadzone
kontrole w placówkach handlowych itd. ile zostało przeprowadzonych kontroli.
Komendant Straży Miejskiej – odnośnie pierwszego pytania o soboty – rozważamy takie służby.
Takie służby w zeszłym roku były - było ich 6.
Jeśli chodzi o ruch drogowy – to jest bardzo duży. Jeśli chodzi o samochody, które parkują i
zakłócanie porządku to ma to miejsce tylko w godzinach rannych, kiedy ludzie robią zakupy.
Myślimy o tym i na pewno takie służby będą.
Jeśli chodzi o młodzież nieletnią to mamy bardzo dobrą współpracę z dyrektorami szkół, nie
możemy nikogo odwozić do szkoły, przeprowadzamy rozmowę prewencyjną z nieletnim,
informujemy szkołę, rodziców.
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Burmistrz Miasta – chciałbym uzupełnić wypowiedź pana Komendanta jeśli chodzi o pytanie Pana
Dudzika. Strażnicy mają taki sam 40 godzinny tydzień pracy jak wszyscy pracownicy. Jeśli
strażnik będzie w sobotę albo w niedzielę, to nie będzie go w inny dzień. Nie możemy im
rozciągnąć tygodnia od poniedziałku do niedzieli, żeby strażnicy byli zawsze. Jest ich tylko
dwóch. Trzeba tak gospodarować, żeby tymi siłami zabezpieczać to co się da.
Komendant Straży Miejskiej – jeśli chodzi o prace fotoradaru na poziomie wszystkich mandatów to
jest ok. 80% nałożonych mandatów, pozostałe mandaty to 20%-pozostałe popełnione wykroczenia.
W stosunku do pytania pana radnego - jest problem, bo niedawno uchyliliście obowiązujący
regulamin utrzymania porządku i czystości. Ten regulamin też był podstawą do przeprowadzania
kontroli jeśli chodzi o wywóz nieczystości. Nowy regulamin wejdzie w życie 1 lipca. Także do 1
lipca mamy związane ręce jeśli chodzi o egzekwowanie i sprawdzanie jaka jest częstotliwość
wywozu nieczystości, itp. Możemy tylko interweniować w przypadkach kiedy wypuszczone
zostały ścieki bezpośrednio poza szambem.
Od 1 lipca na pewno takie kontrole będą.
Następnie Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesję Komendanta Policji w Mszanie
Dolnej – p.M.Szczepańskiego, po czym powiedział: „jeśli Rada pozwoli to przekażemy głos panu
Komendantowi”.
Pan M.Szczepański - komendant KP Mszana Dolna – ten sam temat był na sesji Rady Gminy
Mszana Dolna.
P.M.Szczepański przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa w roku 2012 na terenie miasta Mszana
Dolna.
Ocena stanu bezpieczeństwa stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
p.J.Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta – na
posiedzeniu w dniu 25.03.2013r. Komisja Budżetowa w pełnym składzie zapoznała się z
proponowanymi zmianami w budżecie miasta i wysłuchała szczegółowego omówienia projektu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z jednym głosem wstrzymującym się pani
A.Sasal.
W dalszej kolejności p.Skarbnik Miasta – przedstawiła i omówiła szczegółowo każdą pozycję
(punkt po punkcie) projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Mszana Dolna.
Radny p.A.Widzisz – nie ma możliwości wyłączenia światła na targowicy? Po co świeci się
wieczorami, przecież tam nic się nie dzieje, to też generuje koszty.
Burmistrz Miasta – już ktoś wyłączał światło w nocy i skończył w sądzie. Nie po to jest
oświetlenie publiczne, żebyśmy go wyłączali. Pan twierdzi, że oświetlenie generuje koszty, a
zapytam inaczej, jeśli ktoś wjedzie na plac targowy oświetlony i zrobi krzywdę temu komuś, kogo
przywiózł lub tego kogo spotka, to pierwsze pytanie będzie po co robiliście światło – żeby je w
nocy wyłączać? Nie szukajmy oszczędności tam gdzie ich nie ma.
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Radny p.A.Widzisz – a te 60 tysięcy w rozdziale 92601 – co to jest?
p.Skarbnik Miasta – to zwrot dotacji rozwojowej na podstawie decyzji Zarządu Wojewódzkiego za
halę przy Zespole Szkół Miejskich nr 1. My się z tym nie zgadzamy i w tej sprawie jest
prowadzone postępowanie sądowe. Po rozstrzygnięciu sądu, jeśli będzie rozstrzygnięcie na naszą
korzyść to nam te pieniądze zwrócą, ale na dzień dzisiejszy jest decyzja ostateczna i żeby nie
płacić kosztów komorniczych, to musimy dokonać zwrotu tej dotacji.
p.B.Cieżak – mam dużo wątpliwości, bo przed chwilą otrzymałam projekt uchwały i nie mogę się
wypowiedzieć. Panie Burmistrzu, prosiliśmy, żebyśmy chociaż 1 dzień wcześniej otrzymali
projekt a nie 5 minut przed sesją.
Burmistrz Miasta – nie dzień wcześniej, nie 5 minut wcześniej, bo Komisja Budżetowa
obradowała w poniedziałek i przed chwilą odczytała opinię, która jest opinią pozytywną przy
jednym głosie wstrzymującym. Są rzeczy takie, które dzieją się z dnia na dzień.
Możemy to odłożyć, tylko wtedy wstrzymuję cały proces inwestycyjny na os.Bołdony i na
ul.Leśnej. Zaczynam czegoś nie rozumieć, bo jeśli jest Komisja Budżetowa, w pełnym składzie
obraduje - to jest to ciało opiniodawcze, które powołaliście sami do oceny. Komisja wyraziła się o
tych zmianach pozytywnie. Dzisiaj po raz drugi Pani Skarbnik dokładnie przedstawiła projekt
uchwały, czyli to co powiedziała na Komisji.
Twierdzę, albo nie są potrzebne Komisje albo nie jest potrzebne to co Pani Skarbnik mówi.
Radna p.J.Kotarba – Panie kolego, Przewodniczący Komisji proszę Cię bardzo żebyś na następny
raz zaprosił radnych, którzy będą mieli ochotę przyjść i przeanalizować te zmiany.
Przewodniczący Rady – po to jest Komisja Budżetowa w Radzie Miasta, że ona wydaje opinię, na
pewne tematy. Po to jest Komisja Zdrowia, że Pani nie musi zapraszać wszystkich radnych. Ma
pani swoją Komisję i opiniuje Pani swoje sprawy. Komisje są jak spotkania Rady jak sesje.
Burmistrz Miasta – wchodzicie w buty nie swoje. Po to jest Komisja Budżetowa, żeby zajmowali
się swoimi sprawami. To po co jest Komisja Budżetowa - żeby zajmować się służbą zdrowia? –
nie. Po to jest pani Komisja, żeby Pani zajmowała się służbą zdrowia, po to jest Komisja
Rewizyjna żeby kontrolowała działalność instytucji samorządowych, potem budżetowa, żeby
zajmowała się zmianami w budżecie, a pani żąda, żeby Pan Karczewski zwoływał Komisję
w pełnym składzie Rady.
Radny p.Widzisz – jeżeli na Komisji to było, to dlaczego te materiały wczoraj do nas nie trafiły?
Przewodniczący Rady – materiały które Państwo radni dostali, dostali 7 dni przed sesją- te
materiały które były dostępne. Natomiast niektórych materiałów nie ma bo są wprowadzane tuż
przed sesją i dostają państwo materiały przed sesją. To, że Komisja była w posiadaniu tych
materiałów bo one dostały się do Komisji 3 dni przed sesją, to nie ma takiej możliwości żeby
„gnać” strażników miejskich do każdego radnego, z takimi projektami uchwał – z takimi
materiałami, które są tylko i wyłącznie korzystne dla miasta, bo to są promesy -środki, które my
pozyskaliśmy ze środków unijnych czy też rządowych i nie wiem dlaczego toczy się ta dyskusja.
Radny p.A.Dudzik – jako najstarszy tutaj senior radny muszę się wypowiedzieć, bo zaczyna mi się
to wszystko nie podobać. Być może niektórzy są urażeni, że te materiały wpłynęły za późno, ale to
nie jest problem. Sprawa była dokładnie analizowana na Komisji Budżetowej, dodatkowo Pani
Skarbnik wszystko szczegółowo wytłumaczyła, wszystko jest jasne i jest opinia Komisji, opinia
jest pozytywna.
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Muszę to jasno powiedzieć bo mi się to nie podoba – nie ma czegoś podobnego, żeby wszyscy
radni chodzili na każdą Komisję. Oczywiście mogą sobie chodzić, ale tylko społecznie. Jestem
radnym drugą kadencję i nigdy nie było czegoś takiego żeby radni przychodzili na Komisje i brali
diety. To jest paranoja, to jest absurd – czegoś takiego nie może być.
Jest Komisja Budżetowa, która odpowiada za sprawy budżetowe, jest Komisja Zdrowia, która
odpowiada za sprawy zdrowia i jest Komisja Rozwoju Przestrzennego i odpowiada za swoje
sprawy. Nie możemy do tego dopuścić. Nie może być tak, żeby radny wydawał
Przewodniczącemu jakieś polecenie.
Burmistrz Miasta – podpisuję się dwoma rękami pod tym co mówił pan Andrzej. Jesteśmy na
końcu I kwartału, 10 tys. dokładamy do tego bo komuś chce się spotykać, a gdzie jest do końca
roku. My się możemy spotykać na sesjach co miesiąc, ale za tym idą konkretne pieniądze.
Komisja Rady to jest spotkanie merytorycznych grup na konkretny temat - to robocza dyskusja na
konkretny temat. Zgadzam się z panem Andrzejem, że przerobiliśmy te Komisje w sesje i wiece,
gdzie wymusza się pewne decyzje.
Pani Skarbnik tak jak wytłumaczyła to teraz, tak samo zrobiła na Komisji: złotówka po złotówce
została wytłumaczona. Sami wybraliście Komisje. W Komisjach są radni wybrani i delegowani
przez Was.
Wobec zakończenia dyskusji i braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec odczytał projekt
uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 9 głosach „za”, 0-przeciw i 5-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XXXV/237/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 po
stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2013-2025.
Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF (wieloletniej prognozy finansowej) przedstawiła i
omówiła p.Skarbnik Miasta.
Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem: „czy są
jakieś pytania”?
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, przy 9 głosach „za”, 0-przeciw i 5-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XXXV/238/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mszana Dolna na lata 2013-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Nowy Sącz.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p.Skarbnik Miasta. Tak jak co roku, żeby można było
udzielić pomocy na wytrzeźwianie, musi być podjęta dodatkowa uchwała w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla miasta Nowy Sącz, ponieważ jest to zadanie własne, takiego miasta , które
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może prowadzić taką izbę wytrzeźwień. Jest prawnie przewidziany obowiązek sporządzenia takiej
uchwały.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec odczytał projekt uchwały, po czym poddał
go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/239/2013 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Po głosowaniu, głos zabrał Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak, który powiedział: „zakreśliłem sobie
tutaj dwie kwoty w tej pierwszej uchwale, nad którą toczyła się dyskusja. W §2 jest zapisane tak:
zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.190.483zł. i dalej pisze tak: zwiększa się wydatki budżetu
miasta na rok 2013 o kwotę 2.320.431zł., czyli rozumiem, że dodajemy do tego co już mamy, po
stronie dochodów prawie milion dwieście i wydamy więcej kwotę dwa miliony trzysta
dwadzieścia tysięcy. Rozumiem, że jest to powód do optymizmu i do radości. Mamy więcej
pieniędzy, a Państwo głosujecie przeciw. Po raz kolejny robicie dokładnie to samo, po prostu się
wstrzymujecie. Odbieram to tak, że losy miasta Was nie obchodzą. Zrozumiałbym to, gdybyśmy
zapisali tu, że zmniejsza się kwotę dochodów miasta.
Po wystąpieniu Burmistrza Miasta, Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę.
W dalszej części posiedzenia, Przewodniczący Rady wznowił obrady i przystąpił do kolejnego
punktu porządku obrad, tj.:
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/337/2010 z dnia 26 kwietnia
2010r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszana Dolna
Przewodniczący Rady – Pan Burmistrz mówił już na ten temat, czy jeszcze ktoś chce coś dodać?
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania
odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego”?
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 XXXV/240/2013 w
sprawie zmiany Uchwały Nr LII/337/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2013 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013r. dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna
Sekretarz Miasta – uchwała o ustaleniu opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne na terenie miasta Mszana Dolna podejmowana była 28.01.2013r. W tej uchwale był
zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1.02.2013r. Do tego zapisu nadzór prawny Wojewody
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wniósł zastrzeżenia, że to jest prawo powszechnie obowiązujące i powinno wchodzić w życie 14
dni po ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Małopolskiego i dlatego jest ta zmiana dzisiaj wprowadzona.
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 XXXV/241/2013 w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia
2013r. dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Miasto Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna
p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta
przedstawił uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie z którym przedmiotem projektu

uchwały jest oddanie w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego w budynku posadowionym na
działce ewidencyjnej 4316/9 stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. Jest to lokal po obecnej
cukierni „Karpatka”. Dotychczasowa umowa najmu wygasa z dniem 3 maja 2013r., a Najemca
zgłosił zwolnienie lokalu z dniem 30 kwietnia 2013r.
Komisja na posiedzeniu w dniu 14 marca 2013r. postanowiła przeznaczyć lokal do najmu w
drodze przetargu.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec odczytał projekt uchwały, po czym poddał
go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/242/2013 w
sprawie oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta
Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 5 lat niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna
p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta
przedstawił uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie z którym d ziałka ewidencyjna 4267

położona jest przy ulicy Mroza w Mszanie Dolnej. Stanowi własność Miasta Mszana Dolna.
W planie zagospodarowania przestrzennego leży w terenach E7 MN- budownictwo jednorodzinne
i częściowo w liniach rozgraniczających dróg dojazdowych. Jest chętny do wydzierżawienia jej na
cele urządzenia miejsca postojowego dla dwóch samochodów dostawczych – busów.
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
na posiedzeniu w dniu 14 marca 2013r.
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 XXXV/243/2013 w
sprawie oddania w dzierżawę na okres 5 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Mszana Dolna
P.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta – podczas sporządzania przedmiotu zamówienia w przetargu
na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pojawiła się opinia prawna, że przedmiot
zamówienia powinien być ściśle zgodny z naszym regulaminem.
W dalszej części Z-ca Burmistrza Miasta przedstawił i omówił zmiany do regulaminu.
Radny p.A.Dudzik - opakowania po środkach chemicznych gdzie wrzucać?
Z-ca Burmistrza Miasta - w pkt-cie selektywnej zbiórki; trzeba gromadzić w jakimś miejscu
podczas akcji w trakcie roku. W tym punkcie selektywnej zbiórki będzie sprzęt elektroniczny,
przeterminowane leki, odpady po farbach, lakierach, itp.
Radny p.A.Widzisz – co oznaczają te numery?
Z-ca Burmistrza Miasta – to kody odpadów.
Radny p.A.Widzisz – w dniu dzisiejszym złożyliśmy na dziennik podawczy projekt nowego
regulaminu. Opracowaliśmy go grupą radnych. Projekt jest skrócony do 10 stron i wg nas jest on o
wiele bardziej przejrzysty. Proszę Państwa radnych, żeby pochylili się nad nim i przeczytali
regulamin, żeby Państwo sami ocenili, który regulamin będzie bardziej przejrzysty i łatwiejszy dla
mieszkańców.
Wobec braku innych 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 XXXV/244/2013 w
sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/230/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia
2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr15 do protokołu z sesji.
Ad. 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► pierwszą interpelację złożył pan radny Broczkowski która dotyczyła wysokości
przychodów/dochodów miasta w związku z nowymi podmiotami – to jest objęte tajemnicą
skarbową. Po konsultacji z radcą prawnym, z imienia i nazwiska takiej informacji podać nie
możemy, jedynie co to dochód ogólny miasta z tego tytułu.
► kwestia spotkań z mieszkańcami o śmieciach, dlaczego godzina 16.30? Każda inna godzina gdyby była godz.18.30, 19.00 to byłoby pytanie dlaczego tak późno. Taka godzina jest ustalona i
zostanie podana do publicznej wiadomości. Taka godzina ze względów choćby i takich, że te
spotkania nie będą trwały 45 minut czy 1 godzinę tylko dużo dłużej. Na pewno nie unikniemy
dyskusji. Spotkań jest 15 przez dwa tygodnie w dzień w dzień i chcielibyśmy je w miarę
możliwości do godziny 19 – 19.30 zakończyć.
► do pytania p. radnego J. Karczewskiego – ul.Leśna – te dziury są oznakowane, jest już masa i
po świętach jak zrobi się cieplej rozpoczniemy łatanie tych ubytków które się pojawiły na ulicy
Krasińskiego, Słowackiego, Leśnej, ale również na ulicy Mroza i Starowiejskiej.
► stawki dla bloków – bez przeprowadzenia postępowania przetargowego nie możemy
dyskutować o zmianie stawek. Ja powtórzę, zacytuję Burmistrza Muszyny, który dla jednej z gazet
lokalnych wypowiedział się, że wszystkie stawki na terenie Polski przed przetargiem, to są stawki
wróżone z fusów, to jest stawka sufit x podłoga, bo my nie mamy najważniejszej rzeczy jaką jest
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stawka, która wyjdzie w przetargu. Jeśli ktoś proponuje stawkę 4,50 czy 5 zł to szybko przekonuje
się, że trzeba unieważnić przetarg.
Z-ca Burmistrza Miasta – z 2012 roku mamy informację, że na blokach – Spółdzielni
im.W.Orkana wychodzi ok.40 kg śmieci na 1 mieszkańca na miesiąc, czyli ponad dwa razy więcej
niż zakładaliśmy, bo zakładaliśmy 17 kg. Nie robimy żadnych kroków w kierunku spółdzielni
mieszkaniowych. W przetargu planujemy, że wspólnotom mieszkaniowym możemy te kubły
dostarczyć.
► kolejna interpelacja – sposób poinformowania mieszkańców o rozwiązaniu umowy. My nie
wiemy kto ma umowę na wywóz śmieci, a kto nie ma. Jest podpisanych 450 umów na terenie
miasta. Będzie o tym informacja w kwartalniku i na stronie internetowej, a mieszkańcy sami
muszą sobie tego dopilnować.
Ad.11. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrał p.A.Surówka – mieszkaniec Miasta- „chciałem się
wypowiedzieć w nurtującej mnie sprawie schodów przy ul.Marka i prosić o wykonanie zjazdu na
posesję”.
Poruszona sprawa dotyczyła prowadzonych prac podczas remontu ulicy Marka i wykonania
schodów (zejścia do posesji). Pan Surówka w swych żalach powiedział, że wykonane schody mu
przeszkadzają i prosił o to by je zasypać. Chce natomiast, by wykonano zjazd na jego posesję.
Burmistrz Miasta ustosunkowując się do sprawy wyjaśnił, że na każde pismo p.Surówki była
udzielona odpowiedź. Było kilkanaście spotkań w tej sprawie, a zastrzeżenia (żale) pana Surówki
zostały złożone i przesłane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Limanowej,
który nie stwierdził naruszenia projektu na żadnym z odcinków na tej ulicy. Roboty zostały
wykonane zgodnie z projektem i zgodnie ze sztuką budowlaną, roboty zostały odebrane i
zakończone.
Ulica Marka była robiona na całej swojej długości. Burmistrz Miasta powiedział, że nie da się z
żadną dostępną dzisiaj wiedzą inżynierską zrobić tak, że kawałek drogi będzie wyżej a potem niżej
i tak na przemian.
„Była niwelacja terenu, była niwelacja posadowienia krawężników i tego wszystkiego co wymagał
projekt, tak by każdy z mieszkańców ulicy Marka mógł bezpiecznie do tego domu zjeżdżać.
Umiejętnie ominął Pan temat zjazdu, który ma Pan od ulicy Kościuszki. Ma Pan dojście od
ul.Kościuszki i od ul.Marka. Miał Pan od ul.Marka wejście, a wjazd miał Pan od ul.T.Kościuszki i
nic się w tym względzie nie zmieniło. Myśmy robili ulicę Marka i Pański płot w takim stanie w
jakim on jest pozostał nie naruszony, więc absurdalnym jest oczekiwanie, że do bramki ktoś panu
zrobi zjazd.
W projekcie nie było obniżenia na zjazd, było zejście do furtki, którą Pan miał. Nie miał Pan
schodów, dzisiaj ma pan furtkę udogodnioną o to, że zrobione są schodki. Nie miał Pan zjazdu od
ulicy Marka”.
W trakcie bardzo długiej dyskusji pan Burmistrz oświadczył, że „nie wykonam panu wjazdu, bo to
jest niezgodne z przepisami budowlanymi. Jak Pan chce rozebrać schody – pańska wola. Dyskusja
ma odzwierciedlenie w korespondencji”.
Radna p.B.Cieżak – poinformowała, że jest program wyrównywania szans między regionami. Jest
możliwość skorzystania z dofinansowania w 80% np. na windę + montaż. W 2013roku wnioski
można składać do końca marca, co jest nierealne. Należałoby zastanowić się nad realizacją tego
zadania w 2014r. i zabezpieczyć środki na ten cel.
Radny p.J.Wardyński – chciałem jako Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska złożyć
rezygnację z przewodniczenia Komisji ze względu na kwestionowanie naszych działań i to w
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stosunku do opłaty śmieciowej, mówię o projekcie złożonym przez kilku radnych; uchwaliliśmy
również regulamin utrzymania czystości i porządku, a grupa radnych znowu robi nowy projekt.
Jeśli są lepsi specjaliści, to może ukonstytuujemy nową Komisję Ochrony Środowiska. Ja dziękuję
za przewodniczenie tej Komisji.
Przewodniczący Rady – wstrzymamy się do następnej sesji, bo nie wiemy, czy trzeba to
przegłosować.
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad poinformował Radnych, że do Przewodniczącego
Rady wpłynął wniosek grupy radnych tj. projekt uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poinformował, też o przygotowanej opinii przez radcę
prawnego z której wynika, że wniosek powinien być skierowany na stosowną Komisję. Ponieważ
jest to wniosek radnych o podjęcie uchwały musi być wyczerpana procedura.
Radny p.A.Dudzik – czy te dwie sprawy można odłożyć na następną sesję- sesję kwietniową?
Burmistrz Miasta – jest priorytetowa potrzeba zajęcia się tym wnioskiem. Natomiast ja nie widzę
powodu, dla którego miano by znowu zwoływać 6 komisji, żeby się nad czymś takim pochylano.
Tam się podpisali wnioskodawcy, są pewni autorzy, jest cała Rada Miasta. Oczekuje tego że Ci
Państwo przekonają mnie do tego, że w Mszanie można płacić 2,80 zł. za śmieci. Ja też chce tak
płacić. Jest to rewolucyjne podejście do ustawy śmieciowej. Jesteśmy jedynym samorządem
Rzeczypospolitej, który ustali, jeśli to Państwo przegłosujecie, stawki niższe niż obowiązują
dzisiaj. To jest rewolucja absolutna.
Ja oczekuję bardzo analitycznej i krok po kroku uzasadnienia merytorycznego tej stawki. Dlatego,
że jeśli to podejmiecie, to wstrzymujemy przetarg.
Radna p.I.Łacna – jest możliwość spotkania się wszystkich radnych (nie na sesji) i wyjaśnić
problem.
Radny p.W.Broczkowski – nikt tu nie złamał prawa. Radca stwierdził, że sprawę można skierować
na Komisję. Jeśli tego typu rozwiązania proponuje się ustnie to przechodzą one bez echa.
Grupa radnych zrobiła stosowne wyliczenie, to nie widzę powodu żeby się obrażać. Ten sposób
myślenia dot. wyliczenia stawek jest zachowany. Jest jakby nowe spojrzenie na temat. Wtedy
braliśmy pod uwagę wszystkie śmieci. Ponieważ te ustawy się zmieniają, to uznaliśmy to za dobrą
monetę. Grupa radnych postanowiła wyliczyć to i możemy podyskutować, bo nikt prawa nie
złamał.
Radny p.W.Broczkowski odniósł się również do kwestii głosowania nad projektem zmian w
budżecie miasta twierdząc, że jeśli jest potrzebne głosowanie, to radny ma mieć świadomość. Jeśli
Komisja miała materiały w poniedziałek to co stało na przeszkodzie, żeby to przesłać drogą
mailową lub dostarczyć przez Straż Miejską.
Burmistrz Miasta – nigdy nie użyłem słowa, że zostało złamane prawo i nikt z nas nie powiedział,
że się obraził.
Projekt budżetu otrzymaliście Państwo na 2,5 miesiąca przed sesją i wtedy też „wstrzymaliście
się” dla zasady.
Dzisiaj sytuacja jest podobna i proszę nie oczekiwać tego, że Pan Wojewoda będzie czekał na
Przewodniczącego p.Malca, kiedy ogłosi sesję, bo On ma zamiar przyznać nam promesę. Nigdy
nie prosiłem o coś, co nie jest rzeczą pilną. Jeśli w budżecie nie pojawi się kwota, to wstrzymuje to
wszystkie procedury i czekamy do następnego razu, kiedy Przewodniczący ogłosi sesję.
Rozumiem, jeślibyśmy obniżali dochody, obniżali wydatki, ale jeśli dokłada się pieniądze do
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budżetu, co daje nam zielone światło na uruchomienie procedury przetargowej i projektowej– to
nie rozumiem. Populizm nie jest rzeczą wskazaną.
Poczytajcie sobie, co Państwo włożyliście w cenę śmieci. I tu wychodzą te właśnie na chybcika
robione rewolucyjne zmiany w uchwale śmieciowej, wyszło wam że mieszkańców w Mszanie jest
16 tysięcy, zlikwidowaliście punkt segregacji mimo że ustawa nakazuje, że coś takie musi być.
Myśmy to 15 minut czytali i wystarczyło, żeby Wam wskazać dwie rzeczy, które Wam o 100%
cenę zmniejszają i nie na pół roku tylko na rok.
Na koniec Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych
przez radnych podając termin ich złożenia po czym rozdał radnym druki oświadczeń
majątkowych.
Burmistrz Miasta –poinformował, że zostało sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta za 2012rok. Sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Miasta jutro.
Ad.12. Zamknięcie obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady XXXV
zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec
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