Protokół Nr XXXVI/2013
z XXXVI okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
22 kwietnia 2013r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy
ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył p. Adam MALEC - Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna.
Czas trwania sesji : od godz. 14.00 do godz. 16.00.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
− oraz p. T.Filipiak – Burmistrz Miasta, p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta oraz
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 14 radnych.
Liczba radnych obecnych na sesji – 13 radnych.
Nieobecni radni: p.W.Broczkowski
Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie XXXVI okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna p. Adam Malec otworzył XXXVI okolicznościową
sesję Rady Miasta, po czym przywitał Radnych oraz zaproszonych Gości.
Stwierdził, że na Sali znajduje się 13 radnych, co stanowi quorum wymagane do ważności
uchwał podejmowanych przez Radę Miasta, po czym przedstawił porządek obrad, zgodnie z
zawiadomieniem o zwołaniu sesji, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Wniosek o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu z sesji.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem o uwagi do porządku
obrad. Radni nie zgłosili uwag.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego
porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXVI
okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.2. Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie interpelacji.
Radny p.Piotr Cieżak – czy jest możliwość i szansa żeby odremontować kładki i mosty, są
pordzewiałe. Jeszcze sprawa osuwiska – coraz bardziej to siada, z jakąś chwilą zjedzie to
wszystko. Ponawiam prośbę, może dałoby się coś zrobić.
Radna p.Joanna Kotarba – proszę o regulację studzienek kanalizacyjnych na ul.Starowiejskiej,

Od ponad miesiąca pokrywy się telepią i kręcą. Ponieważ studzienki są jeszcze na gwarancji,
więc może trzeba byłoby to uregulować, bo one są po prostu nie dopasowane.
Druga sprawa proszę o przeniesienie pasów dla pieszych na ul.Kopernika troszkę wyżej.
Ponieważ dzieci z bloków idą do szkoły i przechodzą przez drogę. Z tych pasów, które są nikt
nie korzysta.
Jeszcze jedna prośba, prosiłabym o utrwalenie emulsją i grysem dróg nawierzchniowych ulicy:
Paderewskiego, Moniuszki, Szopena. Po bokach ulica pęka, tam jest cieniutko tego asfaltu. Może
udałoby się temu jakoś zaradzić.
Radny p.A.Dudzik – idzie do sezonu, musimy się zastanowić jak tą przestrzeń publiczną w
Rynku ożywić. Jest tam za dużo betonu, tego kamienia. Chodzi mi o zieleń. Po zimie płyta rynku
jest zesypana piaskiem - trzeba to posprzątać i uporządkować.
Sprawa następna – przejścia dla pieszych dot.Jana Pawła II i ul.Leśnej. Poza znakami przejścia
nie istnieją, są wytarte. Wydaje mi się, że przejścia biało-czerwone są bardziej widoczne,
szczególnie żeby takie przejście było na ul.Leśnej bo jest ono w sąsiedztwie przedszkola.
Radny p.Jan Szynalik – chciałem zainterpelować odnośnie witaczy na granicach naszego miasta.
Od strony Raby Niżnej w ogóle nie ma, a od Kasiny i Mszany Górnej są bardzo zerdzewiałe i
skorodowane.
Rozpoczęły się prace przy banku na terenie starej szkoły, czy będzie możliwość podłączenia do
kanalizacji tych budynków które nie są podłączone?
Radna p.B.Cieżak – mieszkańcy os.Mrózki i Snoza proszą o dalszą część modernizacji drogi.
Druga rzecz - prośba o utwardzenie pobocza między drogą krajową 28 a drogą wewnętrzną do
os.Majdówki.
Mam jeszcze jedno pytanie: czy podjęto jakieś działania dot. uzgodnienia warunków z
Generalną Dyrekcją budowy chodnika przy ul.Słomka- jeśli tak, to jak to wygląda na dzień
dzisiejszy?
Radny p.J.Stożek – czy jest możliwość podłączenia 2 lamp na ul.Słonecznej?
Druga sprawa: ostatnio była czyszczona ulica Starowiejska - po prostu słabo ten piasek jest
zmieciony.
Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2013-2025.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o omówienie projektu uchwały.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – szczegółowo omówiła zmiany w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta, zgodnie z objaśnieniem załączonym do projektu uchwały.
Pytania:
p.A.Sasal – wspomniała Pani, że zmiana dotycząca odbioru odpadów komunalnych jest
wprowadzana ze względu na to, że chcemy podpisać półtoraroczną umowę, tak?
p.Skarbnik – ze względu na to, że chcemy taki przetarg ogłosić. Bo w tym momencie mieliśmy
zabezpieczone środki w budżecie tylko do końca 2013 roku. Natomiast wszystkie wydatki, które
przekraczały 2013rok pan Burmistrz nie może podjąć takich wydatków bez upoważnienia Rady
Miasta i takie wydatki wprowadza się do załącznika na tzw. przedsięwzięcia.

Z-ca Burmistrza Miasta – jesteśmy po 2 przetargach na te pół roku i te stawki po przeliczeniu na
mieszkańca wychodzą za wywóz i zagospodarowanie tak, że najtaniej było 7,40 zł.
Pół roku to jest okres, który dla przedsiębiorcy jest mało opłacalny i spróbujemy wydłużyć ten
okres na 1,5 roku. I stąd ta propozycja na 1,5 roku, żeby wykonawcy mogli zejść z ceny, bo ona
jest niesatysfakcjonująca.
Radny p.A.Dudzik – chyba dobrze przemyśleliście wydłużenie przetargu na półtora roku.
Mieszkańcy oczekują, żeby ta stawka była w granicach 7 zł. Stawka szacunkowa 9 zł. – trzeba
robić wszystko, żeby ta stawka była niższa.
W dalszej części toczyła się dyskusja nt. stawek za odbiór odpadów komunalnych.
W trakcie tej dyskusji Radna p.A.Sasal zasygnalizowała, że Spółdzielnie Mieszkaniowe jednym
przelewem przesyłają do Urzędu opłatę śmieciową od wszystkich mieszkańców bloków i
Spółdzielnie będą się przymierzać do jej obniżenia przynajmniej o koszty administracyjne, które
ponoszą.
Wobec zakończenia dyskusji oraz braku innych pytań i uwag, Przewodniczący Rady odczytał
projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/245/2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2013-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.4. Opinia w sprawie nowych stawek za zrzut ścieków.
Burmistrz Miasta – proszę żeby opinia Rady Miasta w tej materii była opinią negatywną, bo nie
widzę powodów dla których należałoby podnosić od 1 czerwca taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na okres do 31 maja 2014 roku - z prostych przyczyn: Spółka za ostatni
rok wykazała dochód - zysk w wysokości prawie 420 tys.zł. i nie ma powodu żeby ten ciężar
finansowy przenosić na rzecz mieszkańców.
Związek Gmin Dorzecza ma być do końca tego roku zamknięty, wygaszony i wtedy jak spółka
przejdzie na swój rozrachunek i będzie spółką gmin z tego terenu, to wtedy będziemy mieli
większy wpływ na to jakie stawki realnie proponować mieszkańcom za zrzut ścieków.
Absolutnie nie znajduje uzasadnienia wzrost kosztów planowanych na ten rok taryfowy np. takie
usługi jak telefoniczna – o 20%, pocztowa- o 33% pozostałe – o 13,5%.
Nie znajdują uzasadnienia również inne koszty rodzajowe, tu zaproponowany jest wzrost o 30%.
Te stawki które są naszym zdaniem są absolutnie wystarczające.
Radny p.A.Dudzik – absolutnie zgadzam się z Panem Burmistrzem, oczywiście opinia
negatywna, nie akceptujemy tego.
Przewodniczący Rady zapytał: czy wszyscy Radni wyrażają negatywną opinię?
Wszyscy Radni wyrazili negatywną opinię w sprawie nowych stawek za zrzut ścieków.
Ad.5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił p.T.Filipiak – Burmistrz Miasta:
- most na rzece Raba – nie potrafię odpowiedzieć czy jest to realne do zrobienia ponieważ w
budżecie ten wydatek nie jest przewidziany, więc na pewno w tym roku nic ekstra się nie stanie.
Trzeba zrobić ekspertyzę i ocenić jaka jest skala koniecznych tam robót na tym obiekcie
mostowym, bo ja takiej wiedzy nie mam. Poproszę Pana inż. Burkata.

- osuwisko do os.Zarąbki – temat jakby wrócił, wtedy kiedy zgłosiliśmy to osuwisko do oceny
Zespołu pana Wojewody to nie zostało uznane i nie zostało potraktowane jako zagrożenie. Z
własnych pieniędzy niczego nie zrobimy.
- studzienki na ul.Starowiejskiej – to odgrzany kotlet z zimy to temat, który Janda ma
zapoznany. Janda wie że jest to robota gwarancyjna. Janda otrzymała wykaz studzienek –
interwencja jest podjęta i Janda obiecała, że te studzienki zrobi w trybie pilnym.
- pasy na ul,Kopernika – pasy to nie jest ławka ani kosz, które możemy sobie przenosić tam
gdzie chcemy. Jest projekt organizacji ruchu i projekt ten zakladał przy remoncie ul.Kopernika
posadowić pasy w tym miejscu i one w tym miejscu być muszą To nie pasy są winne temu, tylko
niefrasobliwość nasza i przechodzenie tam gdzie jest nam wygodniej. Pasy są wymalowane
zgodnie z projektem organizacji ruchu na ul.Kopernika i one się nie przeniosą. Zapraszam na
pasy. Interpelacja, absolutnie nie do zrobienia.
- zły stan ulic na os.1000-lecia i ul.Kopernika – my nie przewidujemy w tym roku działań
spryskiwania gorącą emulsją, bo takowego urządzenia nie mamy ; chyba, że coś się wykroi i
zostanie przy okazji remontu ulicy Leśnej, to wtedy można to wykonać i skropić. Uzupełnianie
na wielką skalę – to takiej możliwości nie ma.
- Rynek – do 3 maja mamy czas żeby rynek przygotować do uroczystości.
- odnowienie pasów na ul.Leśnej i ul.Jana Pawła – komunalna będzie je odmalowywać. Białoczerwonych nie obiecuję.
- witacze – w projekcie robionym wspólnie ze Słowakami projekt upadł z prostej przyczyny –
dzisiaj postawienie witacza wymaga prawa dysponowania terenem i wymaga pozwolenia na
budowę i projektu. Ponadto uzgodnić na obcym terenie witacz np. z Generalną Dyrekcją jest
praktycznie rzeczą nie możliwą.
Postawienie nowego, estetycznego jest łamaniem prawa więc nie potrafię powiedzieć. Na pewno
w tym roku witacze nie powstaną, może w przyszłym roku się uda.
- kanalizacja na ul.Kolbego – nie odpowiem na to pytanie, bo nie my jesteśmy inwestorem, robi
to Bank Spółdzielczy. Rozmawiałem z mieszkańcami, którzy są zainteresowani kanalizacją.
Mieszkańcy mogą dogadywać się z Bankiem i we własnym interesie pilnować tego, bo my
negocjacji za nich prowadzić nie możemy.
- Słomka: Snoza za torami – nie jestem przekonany co do jednej rzeczy, że jest to własność
Miasta, to jest do sprawdzenia.
- chodnik na ul.Słomka – dostaliśmy kolejne warunki wysłane na naszą prośbę co do jego
przebiegu. Chodnik planowany jest przy osi jezdni, a nie po gruntach ludzi. Nie wiem skąd ta
zmiana, ponoć taka możliwość się zarysowała.
- ul.Słoneczna – lampy – ulica Słoneczna to jest lamp kilkanaście. Trzeba na to popatrzeć
kompleksowo z projektem. Jakby były słupy to założenie 1, 2 lamp to nie jest problem.
Problemem jest również to, ze miasto nie ma tam prawa własności.
- Starowiejska czyszczenie po zimie – sprząta p.M.Kuc. Niedostatecznie dobrze sprząta. Jakość
wykonania jest kiepska. Nie dostanie pieniędzy, jak nie zrobi tego jak „Bóg przykazał”.
Ad.6. Zamknięcie obrad XXXVI okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady
XXXVI okolicznościowej sesji Rady Miasta.
Obradom przewodniczył:
p. Adam Malec
…………………………………

