Protokół Nr XXXVII/13
z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
30 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. 13.00 do godz.16.10
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 – 11 Radnych.
Nieobecni radni: p.Jerzy Karczewski, p.Joanna Kotarba, p.Adam Wietrzyk.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XXXVII zwyczajną sesję Rady Miasta oraz
powitał wszystkich zebranych.
W dalszej części Przewodniczący Rady przeczytał porządek obrad jak w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, po czym zwrócił się z
zapytaniem o uwagi do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Wobec tego Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXVII zwyczajnej
sesji Rady Miasta.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że Rada posiada
quorum i może podejmować decyzje.
XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak - przedstawił informację o pracy w okresie od 07.04.2013
do dnia dzisiejszego włącznie:
► 7.04. - zawody wędkarskie organizowane przez Polski Związek Wędkarski – Koło Mszańskie.
Mówię o tym, bo te zawody (puchary) są finansowane ze środków samorządowych.
► 8.04. – konsultacje z Zespołem pana Wojewody w Krakowie. Rzecz dot. naszych kłopotów z
ujęciem wody na Szklanówce i przede wszystkim pozyskiwaniem środków i życzliwości tego
Zespołu jeśli chodzi o wskazanie i wyszukiwanie alternatywnych źródeł wody pitnej. Bez nowych
źródeł wody na tej stronie się nie obejdzie. Klimat jest dobry, rozmowy są na dobrej drodze. Jest
ogromna szansa żeby ten temat, jeśli chodzi o finanse włożyć.
► 09.04. – początek cyklu 13 spotkań z mieszkańcami Mszany Dolnej w sprawie ustawy
śmieciowej. Uczestniczyło w nich ogółem 350 osób – nie jest to dużo jeśli patrzeć na wagę
problemu. Spotkania były trudne, miały wydźwięk mocno negatywny. Na każdym spotkaniu była
przedstawiana prezentacja, taka sama dla wszystkich mieszkańców.
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► 13-14.04. – XVIII turniej szachowy dla szkół podstawowych i gimnazjalistów. Mówię o tym
dlatego, że na ten cel są przeznaczane środki z funduszu przeciwalkoholowego.
► 17.04. – uroczystości upamiętniające rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 3 –cią rocznicę Katastrofy
Smoleńskiej.
► 23.04. – kolejny raz pojawiła się na naszą prośbę Komisja Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jest
nowy kierownik Rejonu Sądeckiego Dróg Wojewódzkich i pojawiła się szansa, żeby wyznaczyć
przejście bezpieczne na ul.Orkana na odcinku od parku aż po skrzyżowanie z drogą powiatową.
Zobaczymy co z tego wyniknie. Może się uda kosztem jednego zjazdu do posesji takowe przejście
wygrodzić i oznaczyć, żeby nie było tak jak teraz, że ludzie przelatują przez drogę i narażają swoje
życie i zdrowie.
► 24.04.- doszło do podpisania umowy w ramach projektu szwajcarskiego dotyczącego solarów.
7 kwietnia pierwsze ekipy wchodzą na dachy w mieście i w 4-ch okolicznych gminach.
► 26.04. – spotkanie konsultacyjne dot. stanu mogił wojennych na terenie naszego Miasta z
udziałem przedstawicieli Wojewody Małopolskiego, Starostwa Powiatowego w Limanowej i
przedstawicieli Gminy Żydowskiej w Krakowie.
► 27.04. – XIV turniej piłki siatkowej organizowany przez Ognisko TKKF. To turniej również
organizowany z puli środków finansowych Urzędu Miasta z puli środków alkoholowych,
► 30.04. – przetarg na odbiór śmieci z naszego miasta oraz dwa inne przetargi: jeden przetarg
wyłonił wykonawcę remontu fragmentu ul.Leśnej i drugi przetarg na osuwisko os.Bołdony (w tym
przypadku potrzebne jest wyjaśnienie i doprecyzowanie).
Ad.3. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny p.J.Stożek – 1. co z parkingiem przy stadionie. Miał być budowany w zimie, było
przełożone na wiosnę, do tej pory nic się tam nie robi?
2. Drugie pytanie: może z tych środków odnośnie bezpieczeństwa udałoby się zbudować taką
ochronę m.młynem a domem P.P. Kowalczyków. Tam jest tama, tam już kiedyś spadł samochód, a
to poprawiłoby bezpieczeństwo na ulicy Spadochroniarzy.
Radny p. S. A. Dudzik – 1. we wtorki i weekendy ulica Piłsudskiego i Orkana jest tak zatłoczona –
to jest problem. Korek sięga do połowy ul.Orkana. Proszę o rozwiązanie tego problemu.
Manipulacja przy tych światłach pogorszyła sytuację i spowodowała, że od strony ul.Orkana korki
się wydłużyły. Komendant niech wysyła patrol do kierowania ruchem na tym skrzyżowaniu, a to
udrożniłoby ruch. Mieszkańcy też narzekają, że jest niedobrze.
2. prośba o wyjaśnienie pogłosek - chodzą takie plotki, że firma BRUK-BUD, która wygrała
przetarg na „Mój Rynek” aneksowała umowę i Miasto ma dopłacić 1 mln. zł. do tego
wszystkiego. Proszę o wyjaśnienie i zdementowanie plotek, żeby nie było szemrań i żeby
wszystko było jasne.
Radny p.B.Cieżak – na jakim etapie są prace związane ze zmianą w planie zagospodarowania
przestrzennego?
Radny p. J.Szynalik – mam interpelację w sprawie tego nieporządku za toaletami miejskimi, tam
jest wysypisko szkieł i śmieci. Trzeba to posprzątać.
Radna p. A. Sasal – poinformowała, że w dniu 23.04. odbyło się spotkanie Zarządców Wspólnot i
Sp-ni Mieszkaniowych z terenu Miasta Mszana Dolna w trakcie którego wypracowali Oni treść
pisma zawierającego wątpliwości i problemy związane z nową gospodarką odpadami
komunalnymi, która wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2013r. Pismo to przekazano w dniu
dzisiejszym na ręce Pana Burmistrza Miasta i radnych Rady Miasta Mszana Dolna. Przytoczę
niektóre z nich, np:
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 koszty administracyjne związane z obsługą tego zadania ponosić będą w całości zarządcy
budynków, a co za tym idzie pewnie później mieszkańcy tych budynków
 brak instrumentów prawnych w rękach zarządców co do windykacji zaległych opłat od
mieszkańców i inne.
Mając na uwadze także fakt, że koszty odbioru odpadów komunalnych od wspólnot i spółdzielni
będą niewspółmiernie niższe, autorzy w/w pisma poprosili mnie aby zwrócić się z apelem do Rady
Miasta i Pana Burmistrza o zróżnicowanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, którą ponosić będą mieszkańcy budynków wielorodzinnych w Mszanie Dolnej.
Poza tym zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych poprosili mnie o złożenie
następujących zapytań:
1) jak zarządca budynku wielorodzinnego ma zweryfikować liczbę zamieszkałych osób oraz
deklarowaną stawkę od mieszkańców?
2) czy mieszkańcy otrzymają deklarację obowiązującą w mieście?
3) jak zarządcy mają egzekwować opłaty skoro w myśl nowej ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach, to wójt lub burmistrz są organami egzekucyjnymi?
Radny p. W.Broczkowski – 1.czy jest szansa na podjęcie starań w kierunku remontu ul.Stawowej
do końca obecnej kadencji? Czy jest taka możliwość?
2. Czy jest już decyzja na budowę chodnika i oświetlenia przy ul.Krakowskiej?
3. Gdzie będzie zlokalizowany punkt lub punkty zbiórki odpadów wielkogabarytowych
niebezpiecznych i kto ten plac będzie obsługiwał, czy Miasto czy przewoźnik, który wygrał
przetarg?
Radny p.A.Widzisz – proszę o zamontowanie lustra przy łączniku ulicy Krakowskiej z
ul.Starowiejską tj. przy stacji p.Żądły.
2. Na ul.Starowiejskiej przy remoncie zostały zamontowane nowe ławki i byłoby dobrze żeby
obok tych ławek były kosze, żeby śmieci lądowały w koszach.
3. proszę o monitoring albo częstsze patrole policyjne na ul.Kopernika. – ławeczki tam są non
stop dewastowane i jest tam pełno śmieci, zdewastowany jest też przystanek.
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
P.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta – został rozliczony Gminny Program Przeciwdziałania
Alkoholizmowi za 2012 rok z którego wynikło, że pozostały niewykorzystane środki w wysokości
40517 zł. i te środki wprowadza się do Programu na rok bieżący.
Następnie p.Z.Łabuz przedstawiła propozycję podziału tych środków, po czym stwierdziła: „jest to
wszystko ujęte w §1 projektu uchwały”.
p.B.Cieżak – czy z kwoty 22 tys.zł. dla Turbacza nie można troszkę zabrać im i np. zostawić ją na
Dni Mszany, bo będzie brakowało. Czy jest taka realna szansa?
Burmistrz Miasta – realna szansa jest zawsze, tylko jest jakiś program przygotowany przez KS
Turbacz i on opiewa na taką sumę. Nie mam natomiast wyliczeń MOK-u co do Dni Mszany
Dolnej. Jak będę miał dokładne wyliczenia to będziemy się zastanawiać. Jeśli tej kwoty nie
przekażę, to cała ta praca rozpisana na każdego z instruktorów i trenerów „stanie”.
Wobec braku innych pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania projektu
uchwały. Po jego odczytaniu, poddał go pod głosowanie.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 11 głosach „za”, 0-przeciw i 0-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XXXVII/246/2013 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Przewodniczący Rady poprosił o omówienie projektu uchwały.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – zgodnie z §3 uchwały budżetowej na 2013 rok podjęliście
Państwo – ustaliliście, że w tym roku zaciągamy kredyt w kwocie miliona złotych na
sfinansowanie zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Do tego zapisu niezbędna jest uchwała uszczegóławiająca, żeby rozpocząć procedurę otrzymania
opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości zaciągnięcia kredytu, a potem
rozpoczęcia przetargu i otrzymania tegoż kredytu. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to b.proszę.
Radny p.J.Wardyński – ile wszystkiego kredytu w ciągu roku mamy wziąć?
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – milion złotych. To jest ten milion złotych.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania projektu
uchwały. Po jego odczytaniu, poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, , przy 7 głosach „za”, 0-przeciw i 4-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XXXVII/247/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z
tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie 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 .
Burmistrz Miasta poprosił o pytania:
Radny p.A.Dudzik – czy jest różnica między poprzednią deklaracją a tą którą nam teraz dajecie?
Burmistrz Miasta – jest cała zmieniona, w większości.
Radny p.A.Dudzik – a czym to jest powodowane?
Burmistrz Miasta – jedna strona musiała się zmienić w 100% bo pojawiła się ulga dla dzieci,
oprócz tego zmienił się termin składania. Ta deklaracja jest bardziej czytelna i ta deklaracja będzie
obowiązywać.
Radny p.A.Dudzik – mam uwagę do osoby, która będzie dostarczała te deklaracje - proszę żeby
informować ludzi, każdemu to przekazać, że ta deklaracja ma być terminowo złożona, bo to jest
istotne. Bo później dochodzi niepotrzebna robota administracyjna. Żeby to nie było na zasadzie
zostawić i dobrze.
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Burmistrz Miasta – jak się zastanie mieszkańca w domu to dobrze, ale jak się nie zastanie to na
pierwszej stronie jest informacja o terminie złożenia deklaracji, jeszcze dodatkowo będzie na
terminarzu odbioru śmieci.
Radna p.A.Sasal – w projekcie uchwały w sprawie stawek nie wzięty został pod uwagę nasz
postulat i prośby mieszkańców bloków; widzę, że ta deklaracja jest dostosowana do tego co jest w
uchwale o wysokości stawek, więc jeśli teraz przegłosujemy tą deklarację to już nie będzie potem
odwrotu do zmiany wysokości stawek, tak?
Burmistrz Miasta – nie ma w nowej treści uchwały uwzględnionych dla mieszkańców bloków
innych stawek niż dla wszystkich; jest ulga prorodzinna na dzieci do 18 roku życia, nie ma
argumentów i podstawy dla takiego kierunku działania.
Po dzisiejszym przetargu nie mogę dać innej propozycji pod obrady jak: zamiast proponowanej
stawki 9zł stawkę 7,5zł. za śmieci segregowane.; zamiast 18zł za niesegregowane stawkę 13 zł. i
znaczący rabat dla rodzin wielodzietnych 4,90 zł. za każde dziecko do 18 lat uczące się i w tej
grupie niesegregowane 10zł. Myślę, że jest to stawka, która standardami przystaje do realnych
cen, które będą w Mszanie.
Dopiero po ogłoszeniu przetargu można mówić o realnej stawce i realna stawka dzisiaj przy 18miesięcznym cyklu wywożenia 2 razy w miesiącu to7,50 zł.- to jest stawka bardzo dobra.
Na zapytania Radnej p.A.Sasal odpowiedzi udzieliła p.L.Niedośpiał – pracownik ds. gospodarki
odpadami: deklaracja będzie dostarczona do każdego mieszkania, a zarządca je zbierze i ujmie w
jednej deklaracji. Jeżeli chodzi o egzekucję – to ten kto nie będzie płacić to Zarządca sporządza
listę i ja się zajmę sprawą egzekucji.
Burmistrz Miasta – jeszcze do tego jedną uwagę, na jednym ze spotkań padła sugestia, że
Wspólnoty i tak przewidują tą stawkę wyższą do zapłaty czyli 18 zł.- tą kwotę sugerowaną.
Rozmawialiśmy czy nie lepiej byłoby zainwestować w system taki, który pozwoli na
zabezpieczenie tych kontenerów przy blokach, żeby była kamera, która pozwoli wyłapać tych
nieuczciwych, którzy będą wpływać na wysokość pobieranej opłaty od całej wspólnoty. Czy nie
będą mniejsze koszty tego ewentualnego zabezpieczenia, od zakładania, że płacimy tak jak od
niesegregowanych.
Ci którzy z lenistwa nie będą segregować będą podnosić koszty całemu Zarządowi, całej
Wspólnocie.
Radni (p.J.Wardyński, p.A.Dudzik) poprosili o 10 min. przerwy.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i otworzył dalszą część dyskusji w sprawie stawek
za odpady komunalne.
W trakcie tej dyskusji Radny p.A.Dudzik upierał się przy stawce 7 zł. twierdząc: „na stawkę 7 zł.
musimy zejść i tak ta stawka ludzi nie zadowoli. Nie trzeba zakładać czarny scenariusz, że nam
braknie, wtedy będziemy się martwić”.
Burmistrz Miasta – gminy na systemie nie mogą zarobić, ale też nie mogą dopłacić. Ja stawki
wyliczonej dzisiaj po przetargu nie zmieniam. Ze stawki 9zł. proponuję 7,50zł. Stawka 7,50zł. – to
realna stawka i pokryje koszty tego systemu. Cena ma pokryć w 100% system.
Skąd to 7 zł. się wzięło?
Radny p.J.Stożek, radny p.J.Wardyński – chcemy obniżyć stawkę za śmieci segregowane o 50
groszy ( z 7,50zł. do 7zł.) a podwyższyć stawkę za niesegregowane o 2 zł. ( z 13 zł. na 15 zł.)
Propozycję tą poparł również radny p.W.Broczkowski.
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Przewodniczący Rady – macie tu przedstawicieli Spółdzielni, spójrzcie im w oczy i powiedzcie
im, że będą płacić o 2 zł. więcej z 13 zł. na 15 zł.
Burmistrz Miasta – Spółdzielnie z reguły będą płacić stawkę za śmieci niesegregowane. Czy
stawka z 18zł. na 13 zł. – to nie jest ukłon w stronę bloków? Dochodzi do tego ulga prorodzinna, a
radni proponują podnieść stawkę z 13 zł. do 15zł. i wy chcecie to przegłosować?
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady p. A. Malec przystąpił do odczytania projektu
uchwały w sprawie deklaracji. Po jego odczytaniu, poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/248/2013 w
sprawie 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 ze zmianami uchwała: nr XXXIV/235/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18
lutego 2013r.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/223/2012 Rady Miasta
Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Radny p.J.Wardyński – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska złożył wniosek w sprawie
stawek za śmieci proponując:
„kwotę 7,50 zł. zastąpić kwotą 7zł.
13 zł. zastąpić kwotą 15zł.
W §3 kwotę 4,90 zł. zastąpić kwotą 4,50zł.
10 zł. zastąpić kwotą 12zł. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego p.J.Wardyńskiego.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 6 głosach „za”, 5-„przeciw” i 0-„wstrzymujących się”
przyjęła wniosek radnego p.J.Wardyńskiego w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Burmistrz Miasta – wniosek P.J.Wardyńskiego „przeszedł” to oznacza, że system się nie zamknie.
Radny p.A.Dudzik – nie zostawimy Pana samego.
W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały uwzględniając przegłosowany
wniosek. Po jego odczytaniu, poddał go pod głosowanie
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 6 głosach „za”, 5-„przeciw” i 0-„wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXXVII/249/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/223/2012 Rady
Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała stanowi załącznik nr7 do protokołu z sesji.
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Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► do pytania radnego p. J. Stożka – parking przy ul.Spadochroniarzy i zabezpieczenie skarpy: nie
mam takich barier, może uda się wykorzystać blaszane balustrady. Jeżeli chodzi o parking to jeśli
znajdą się środki w budżecie miasta – a to wielki znak zapytania.
► korki ulicami miasta – kiedy pojawiły się światła na skrzyżowaniu jest to odczuwalne. Był
wniosek, żeby poprawić wyjazd z ul.Starowiejskiej i ulica Orkana straciła kilka sekund na tym, że
dodano je do ul.Starowiejskiej.
► prośba o wyjaśnienie pogłosek – nie będę komentował „plotki”
► plan zagospodarowania przestrzennego – jesteśmy przed wystawieniem planu do wglądu.
► do interpelacji radnej p.A.Sasal – muszę zapoznać się z pismem od Spółdzielni i odpowiem
tylko później.
► ul.Stawowa – remont : nie ma przewidzianych środków w budżecie.
► chodnik na ul.Krakowskiej – komplet dokumentacji leży w Starostwie i czeka na wydanie
decyzji – pozwolenia na budowę.
► punkt zbiorki odpadów wielkogabarytowych i kto go będzie obsługiwał? – przetarg jest rzeczą
z dzisiaj. Będzie wiadomo po rozmowie z firmą i jak będzie umowa.
► lustro k/myjni, ławki, kosze – koszy nie ma, bo doświadczenie pokazuje, że są one znakomitą
okazją, żeby tam wynosić wszystko.
Ad.9. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miasta zostało złożone
sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2012r. oraz sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi za rok 2012, które
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.10. Zamknięcie obrad XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady p.Adam Malec zamknął
obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec
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