Protokół Nr XXXVIII/13
z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
13 czerwca 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. 9.00 do godz.14.00
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 – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 15 Radnych.
Nieobecni radni: -.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XXXVIII zwyczajną sesję Rady Miasta oraz
powitał wszystkich zebranych.
Następnie 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.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek i prośbę Pani
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przesuwa pkt 8, tj:
„Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Mieście
Mszana Dolna na lata 2013-2015” jako pkt 6, a pkt 6, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie
uzupełnienia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Mszana Dolna” jako
pkt 8.
W dalszej części Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad z
uwzględnieniem powyższej zmiany.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXVIII
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. Złożenie ślubowania przez Radną wybraną do Rady Miasta Mszana Dolna
w wyborach uzupełniających.
Przewodniczący Rady odczytał zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszanie Dolnej
o wyborze pani Agnieszki Rataj na Radną Miasta Mszana Dolna, które to zaświadczenie wręczył
Radnej.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Radni przed przystąpieniem do
wykonywania mandatu składają ślubowanie. Odmowa złożenia ślubowania skutkuje
wygaśnięciem mandatu radnego.
W dalszej kolejności, Przewodniczący Rady przedstawił sposób składania ślubowania
przez Radną określony w art.23a ustawy o samorządzie gminnym, tzn. po odczytaniu roty
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ślubowania Radna powstaje i wypowiada słowo „ślubuję”, przy czym może dodać zdanie „tak
mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady – p.A.Malec - poprosił zebranych o powstanie, po czym odczytał rotę ślubowania o następującej treści: "wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Następnie Radna p.Agnieszka Rataj złożyła ślubowanie poprzez wypowiedzenie słów: „ślubuję
– tak mi dopomóż Bóg”
Po ślubowaniu, Przewodniczący Rady wręczył nowej Radnej formularz oświadczenia
majątkowego celem jego złożenia, informując o terminie i sposobie złożenia zgodnie z zapisami
ustawy o samorządzie gminnym.
Ad.3. Przyjęcie protokołu nr XXXV/13 z sesji Rady Mista.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXXV/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
XXXV/13 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr XXXV/13 z posiedzenia
Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.4. 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:
Inwestycje:
► kontynuujemy budowę placu targowego przy ul.Orkana w ramach projektu „Mój Rynek”,
trwają prace kamieniarskie i instalacyjne przy montowaniu lamp, itd. Myślę, że do końca
września plac ten będzie oddany do użytku.
► trwa odbudowa 2-ch fragmentów ul.Leśnej z funduszu „powodziowego”,
► został oddany do użytku pierwszy montaż kolektorów słonecznych z programu solarnego
► udało się zamontować i poprawić bezpieczeństwo na 2-ch drogach (to co wnioskował Radny
p.J.Stożek) – zamontowano 2 „sierżanty” na ul.Spadochroniarzy i na ul.Zakopiańskiej
► plac zabaw w Przedszkolu Nr 1 (zamontowano kolejny drugi moduł).
► rozstrzygnięto przetargi na:
1) projekt i wykonanie stabilizacji osuwiska na os.Bołdony – wygrała firma Wolimex z
Limanowej.
2) sprzedaż działki komercyjnej przy ul.Orkana,
3) sprzedaż 3-ch działek budowlanych na os.Pańskie,
4) rozstrzygnięto w drodze negocjacji sprzedaż działki przy ul.Podhalan:(obecni
użytkownicy staną się właścicielami).
► 16.05. – rozstrzygnięto konkursy na stanowiska dyrektorów szkół miejskich i jednego z
przedszkoli (Przedszkola nr 2 przy ul.Orkana).
► 22.05.- podpisanie umowy na wywóz śmieci z Przedsiębiorstwem „Empol” z Tylmanowej.
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► jest pozytywna decyzja Komisji Wojewody Małopolskiego ws.finansowania prac
badawczych i projektowych dot. poszukiwania źródeł wody pitnej dla Miasta Mszana Dolna.
Mamy obietnicę Zespołu o dofinansowaniu kwotą w wys. 500ty.zł. czekamy tylko na
potwierdzenie Ministerstwa i promesę. Wyznaczono miejsca (tereny ujęć i zbiorników
wodnych), gdzie będą prowadzone prace.
Uroczystości:
► 3.05. – rocznica Konstytucji 3 Maja;
► 22.05.- Światowy Dzień Rencisty i Inwalidy;
► 24.05. - XII Notariada w Mszanie Dolnej
► 27.05.- święto samorządu – uroczystości w Starym Sączu w Sanktuarium Św.Kingi Patronki
samorządowców.
► 02.06. – piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, organizatorem był MOK i MOPS + samorząd
–finansowanie 3 tys.zł.
► 04.06.- Kraków: wręczenie tytułu „Mecenas Futbolu Małopolskiego”
► 4-8.06.- wyjazd studyjny z programu solarnego do Szwajcarii gmin powiatu limanowskiego i
powiat suski.
► 10.06. – Glisne: Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks.Infułata Jakuba Gila.

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny p. S. A. Dudzik:
1.występuję w imieniu mieszkańców ul.Leśnej, Matejki, Piłsudskiego i Malinowej w sprawie
brudnej wody po ostatnich opadach deszczu. Mieszkańcy skierowali pismo do Burmistrza i
Dyrektora, na które została udzielona odpowiedź, zostało to wyjaśnione, ale problem brudnej
wody pozostał. Coś trzeba zrobić albo zamykać albo wymienić filtry. Mieszkańcy za wodę płacą
i mieszkańcy interweniują i musimy w tej sprawie podjąć decyzję.
2. czy Burmistrz Miasta ma plan odkorkowania miasta? Światła są chyba źle ustawione, światła
blokują kierowców (przejazd ul.Orkana) – trzeba coś z tym zrobić.
3. sprawa gospodarki śmieciowej – sprzydałby się miniporadnik dla mieszkańców odnośnie tych
śmieci. Są takie niuanse o których ludzie nie wiedzą.
Radny p.J.Stożek:
1. w sprawie uzupełnienia poboczy (ul.Spadochroniarzy)– w niektórych miejscach pęka asfalt.
2. sprawa śmieci: w ulotce nie ma jednej ważnej rzeczy do kiedy płacić.
Radna p. A. Sasal:
1. w sprawie przejazdu autobusów przez ul.Starowiejską i Krakowską – trzeba doprowadzić do
porządku przystanek przy ul.Kopernika, co moim zdaniem nie jest dużym problemem.
2. chciałam zwrócić uwagę, że na ul.Krakowskiej jest bardzo niebezpieczne przejście dla
pieszych z bloków do Shilii. Czy byłby problem, żeby oznakować to przejście np.: sygnalizator
świetlny, taki jak przy Instalu albo znaki odblaskowe widoczne z daleka.
3. mieszkańcy bloków przy ul.Starowiejskiej skarżą się na duży ruch na ul.Starowiejskiej i korki,
które tworzą się w stronę skrzyżowania. Czy nie można pomyśleć o zmianie inżynierii ruchu –
aby ul.Starowiejska była ulicą jednokierunkową od strony skrzyżowania.
4. wjazdy do bloków od ul Starowiejskiej - są wielkie dziury. Czy nie można wygospodarować
troszkę asfaltu aby wyrównać zjazd.
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Radny p. W.Broczkowski – 1.czy projekt chodnika przy ul.Krakowskiej uzyskał już decyzję na
budowę?
2. działka przy ul.Orkana – jakie emocje budziła sprzedaż? Dlaczego działka przy ul.Orkana
została sprzedana za tak niską cenę tj. tylko minimalne postąpienie od ceny wywoławczej?
Dlaczego wtedy przetarg nie został unieważniony?
Radny p.J. Karczewski – 1. sprawa brudnej wody- proszę powiedzieć, czy wymiana żwiru nie
polepszyłaby stanu wody?
2. przy okazji asfaltowanego odcinka ul.Leśnej proszę o usunięcie dziur na ul.Leśnej poniżej i
powyżej asfaltowanego odcinka.
Radna p. I.Łacna - w imieniu mieszkańców mam pytanie: czy istnieje możliwość puszczania na
żywo sprawozdania z sesji.
Radny p.A.Widzisz – mam prośbę do pana Burmistrza, by wyegzekwował od firmy Janda
należyte wykonywanie napraw gwarancyjnych. Studzienki które zostały rzekomo poprawione, z
powrotem słychać i dokoła studzienek zapada się asfalt.
W dalszej części, Przewodniczący Rady udzielił głosu p.Franciszkowi Dziedzinie –
Wicestaroście Limanowskiemu, który pogratulował pani Agnieszce Rataj wyboru na radną, po
czym złożył Jej życzenia dobrej i owocnej pracy na rzecz Miasta.
Pogratulował też wyłonionym w drodze konkursu dyrektorom szkół miejskich i przedszkola.
Pan Wicestrasta wyraził zadowolenie z tego, że Miasto wystąpiło o targowisko, twierdząc
„będzie to ucywilizowane i sprzedaż będzie ze stolika”.
Wicestarosta poinformował również o pomocy finansowej Starostwa na wywóz azbestu w
kwocie ponad 3 tys.zł. Pomoc została udzielona wszystkim gminom. Będzie też uruchomiony
program dot. chorób psychicznych.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w
Mieście Mszana Dolna na lata 2013-2015.
Projekt uchwały omówiła p.S.Kogut – kierownik MOPS Mszanie Dolnej która stwierdziła, że
uchwalenie tego programu jest obligatoryjne, co narzuca ustawa o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, po czym omówiła zmiany do tego programu.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, 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 XXXVIII/250/2013 w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Mieście Mszana Dolna na lata
2013-2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący obrad porosił o zgłaszanie się kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Do Komisji Skrutacyjnej Radny p.P.Cieżak zgłosił:
1) radną p.Irenę Łacną,
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2) radną p.Bogumiłę Cieżak oraz
3) radnego p.Jana Stożek – jako przewodniczącego komisji.
Kolejno Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Mszana Dolna. Skład Komisji przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/251/2013 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie powołania Komisji
skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Mszana Dolna stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego.
Jako pierwsza została zgłoszona kandydatura radnego p.Jana Szynalika (zgłosił Przewodniczący
Rady p. Adam Malec), jako drugą zgłoszono kandydaturę radnego p.Władysława
Broczkowskiego (zgłosił radny p. Andrzej Dudzik). Obaj kandydaci wyrazili zgodę na
kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatów Przewodniczący Rady poprosił członków Komisji
Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania, po czym nastąpiło ich rozdanie. Po
przedstawieniu zasad głosowania przez Przewodniczącego Rady przystąpiono do tajnego
głosowania.
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej o odczytanie protokołu i przedstawienie wyników głosowania.
Radny p.J.Stożek - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół sporządzony przez
Komisję na okoliczność przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Protokół ten stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji, zaś karty z głosowania tajnego w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna stanowią odpowiednio
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Na podstawie odczytanego protokołu z głosowania tajnego, Przewodniczący obrad oświadczył,
że w głosowaniu tajnym Rada Miasta Mszana Dolna dokonała wyboru radnego p.Jana
Szynalika na Wiceprzewodniczącego Rady.
Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Mszana Dolna stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Wiceprzewodniczący Rady – p.Jan Szynalik podziękował za zaufanie i wybór, po czym
złożył rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek Radnego w sprawie rezygnacji z
pracy w Komisji Rewizyjnej.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/253/2013 w
sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady poinformował: ponieważ p.A.Rataj została nową radną, a radny musi
brać udział w pracy przynajmniej jednej komisji, a do uzupełnienia pozostała tylko Komisja
Ochrony Środowiska, wobec tego pytam p.Agnieszkę Rataj, czy wyraża zgodę na pracę w tej
Komisji.
Radna p.A.Rataj odpowiedziała „tak”.
Wobec powyższego, 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 XXXVIII/254/2013 w
sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków.
Radny p.J.Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej przedstawił opinię
Komisji w sprawie projektu uchwały.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
W dalszej części p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały omawiając
poszczególne zmiany w budżecie.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania projektu
uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/255/2013 w
sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.10. 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.
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 XXXVIII/256/2013 w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2013-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej
Radny p.J.Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej - sprawozdania były
omówione na Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Nikt nie wniósł zastrzeżeń.
Radny p.A.Dudzik – poza tym w materiałach każdy radny otrzymał sprawozdania i mógł się
z nimi zapoznać.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/257/2013 w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie
Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej.
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, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/258/2013 w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu z sesji.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Wobec braku uwag do sprawozdania, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania
projektu uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/259/2013 w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dodatku za wieloletnią pracę
P.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta wyjaśniła, że zmiana dotyczy dodatku stażowego. Zgodnie z
ustawą Panu Burmistrzowi zmienia się dodatek stażowy z 11% na 12 % .
Przewodniczący Rady p. A. Malec odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/260/2013 w
sprawie zmiany dodatku za wieloletnią pracę.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu z sesji.
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Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Górnej
Raby i Krakowa.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta, który wyjaśnił, że zmiany w statucie mają jeden cel,
żeby zakończyć proces wygaszania Związku. Zmiana niczego nie wnosi, jest zmianą
„kosmetyczną”.
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 XXXVIII/261/2013 w
sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu z sesji.
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mszana Dolna.
Projekt uchwały przedstawił p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta, który stwierdził, że
obowiązek co rocznego uchwalania programu wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Program w
zasadzie nie różni się od tego, który był uchwalony w roku 2012 za wyjątkiem kwoty, która jest
przeznaczona na ten cel.
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 XXXVIII/262/2013 w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu z sesji.
Ad. 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► sprawa brudnej wody – problem z brudną wodą to nie jest rzecz, która rozpoczęła się
wczoraj. Z kłopotem brudnej wody nie możemy poradzić sobie od 2010r., czyli od momentu
kiedy ujawniło się osuwisko w rejonie potoku Szklanówka. Potężne masy ziemi z tym
wszystkim co było nad potokiem i również z drogą zjechały do potoku Szklanówka. Dzisiaj jest
kłopotem nawet dojście na piechotę do ujęcia. Ujęcie jest ujęciem absolutnie dzisiaj
niedostępnym i przez to również, że potężne zwały wody idące z góry wartkim strumieniem
powodują, że w bardzo krótkim odstępie czasu zaistnienia opadów wszystko co woda na swojej
drodze spotyka zostaje naniesione na próg, którym woda dostaje się do rur i potem prowadzona
jest do zbiorników na ujęciu.
Drobinki są tak niewielkie, że istniejące filtry i na progu i na zbiornikach nie są w stanie tych
drobinek wytrącić i zatrzymać; stąd mętność wody jest wielokrotnie wyższa niż dopuszczalna i
wizualnie ta woda wygląda tak jak wygląda, czyli widać taką zawiesinę ona ma kolor mętnawy
odchodzący w brunatny.
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Nie jest prawdą to, że w dawnych czasach udawało się zatrzymać brudną wodę. Nie było tego
kłopotu, ponieważ nie było osuwiska i woda nie miała co ze swoim nurtem szybkim do
zbiorników nieść.
W momencie kiedy powstało osuwisko, no to niestety geologia Lubogoszczy jest taka, zupełnie
inna zniż Szczebla – tam duże opady deszczu na pot. Adamczykowym nie powodują mętnienia
wody w potoku, natomiast Lubogoszcz ma zupełnie inną budowę geologiczną związaną z
występowaniem ogromnych ilości iłów i to powoduje, że ta woda po ruszeniu osuwiska jest taka
jaka jest.
Jest 24-godzinny monitoring ujęcia, są zainstalowane kamery. Na jednym ze spotkań
mieszkanka ul.Leśnej poruszyła temat braku oszczędności z naszej strony, że tam się świeci.
Świeci się tam dlatego, że kamera w ciemnościach nie widzi ani wody, ani stanu wody w
zbiornikach. Więc jest mała lampka, która oświetla wskaźniki, czujniki przed obiektywem
kamery. Świeci się dlatego, żeby przez łącza internetowe dyrektor i pracownicy odpowiedzialni
za stan wody na ujęciu Szklanówka mieli bezpośredni nadzór i podgląd sytuacji. W momencie
kiedy pojawia się nadmierny napływ wody natychmiast jest wysyłana ekipa na ujęcie i następuje
zamknięcie. Przedwczoraj przed opadami deszczu ujęcie zostało zamknięte i nie było dopływu
wody brudnej. Zapas czystej wody w zbiornikach starcza nam na 24 godziny podawania.
Zabezpieczenie wody pitnej – to jest zadanie samorządu, ale cena jaką trzeba za to zapłacić
przerasta możliwości samorządu bez dofinansowania tego zadania nie jesteśmy w stanie sobie z
tym poradzić.
Przy budowie kanalizacji z Niedźwiedzia do Mszany Dolnej w 2001r. była możliwość
wstawienia drugiej rury z wodą przy równolegle robionej kanalizacji i poprowadzenia wody z
Niedźwiedzia do Mszany. Propozycja Wójta Niedźwiedzia została zlekceważona. Wtedy była
odpowiedź, że w Mszanie Dolnej wody spokojnie na 100 lat wystarczy. Dzisiaj gdyby tą rurę
wstawiono nie byłoby problemu z wodą.
Rozpoczęto starania i pierwsze kroki zostały zrobione – przekonano Wojewodę, że Mszana ma
autentyczne kłopoty z wodą. Jest obietnica i pozytywna opinia Zespołu Wojewody i przyznanie
nam wstępnie 500tys.zł. na dokumentację i prace wiertnicze. Czekamy na promesę. Kolejnym
etapem po zrobieniu dokumentacji będzie staranie i wnioski o pieniądze na budowę zbiorników z
przepompownią w okolicach stadionu - ul.Spadochroniarzy.
Jak na razie przy intensywnych opadach deszczu nic innego nie możemy zrobić.
►miasto zakorkowane – co do regulacji to nie jest to rzecz, na którą mielibyśmy jakikolwiek
wpływ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad– jest właścicielem i zarządcą i
gospodarzem całego systemu regulacji ruchem na obydwu skrzyżowaniach i to od nich zależy
jak będą funkcjonowały światła w Mszanie Dolnej.
Zwracaliśmy uwagę na ruch i korki na ul.Starowiejskiej i wówczas przeprojektowanozmieniono czas na tym skrzyżowaniu. Wzięto więc pod uwagę linię Starowiejska –Orkana, ale
stało się to kosztem ulicy Orkana. Jeśli sygnalizacja ma zostać i funkcjonować to korków nie
unikniemy.
My nie mamy panaceum (antidotum) na korek. Nie widzę możliwości, żeby to w najbliższej
przyszłości miało się zmienić.
► śmieci – miniporadnik – na tej ulotce, którą otrzymali mieszkańcy bardziej jasno i klarownie
nie dało się opisać. Jest tam napisane wszystko, co niezbędne. Pieniędzy na wydawanie jakiś
poradników nie mamy.
► Pan Jan Stożek pyta: dlaczego nie ma informacji do kiedy płacić – na pierwszej stronie ulotki
u samego dołu pisze: „do dnia 15 każdego miesiąca, którego opłata dotyczy”. Tu jest informacja.
► pobocza przy ul.Spadochroniarzy – pan Dyrektor ZGK przejedzie i uzupełni ubytki.
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► przewozy na trasie Mszana Dolna –Kraków i sprawa przystanku – przystanek taki kosztuje
4,5 tys.zł. Mamy 2 przystanki i są one rozbite i zdewastowane. Jeśli znajdą się jakieś pieniądze
to pomyślę o tym, ale obawiam się, że ich los będzie podobny.
► przejście na wprost Shilii – wielokrotnie rozmawiałem w tej kwestii z ZDW, żeby to przejście
wynieść i pomalować wielowarstwowo i na czerwono – otrzymałem odpowiedź negatywną bo
obiekt handlowy nie jest takim, gdzie można tak malować; o sygnalizacjach – to nawet słyszeć
nie chcą. Niczego na pewno na tym odcinku nie zrobimy.
► korki na ul.Starowiejskiej, propozycja zmiany organizacji ruchu na ulicę jednokierunkową –
kiedyś ta propozycja przeszła przez salę. To rewolucyjny pomysł. Szkoda się zastanawiać nad
czymś takim. Nie ma naprawdę problemów z ul.Starowiejską.
► wjazdy na drogi osiedlowe os.Krakowska – myślę, że p.Dyrektor ZGK znajdzie trochę masy,
i przejedzie. Masa z ul.Leśnej gdyby dojechała, to nie byłaby już do ułożenia. Nikt też nie
zagwarantuje, że zostanie tej masy.
► stan dokumentacji na ul.Krakowską – we wtorek przekazano komplet dokumentacji. Temat
jest zakończony, dokumentacja jest do wdrożenia w życie. Pozostaje tylko uzbierać pieniądze na
to żeby tą dokumentację wykorzystać. My jesteśmy na liście rezerwowej ZDW Krakowskiego i
może uda się pozyskać więcej niż 50 % środków od zarządcy i właściciela tej drogi.
► działki na ul.Orkana – zapoznałem się w trakcie sesji z protokołem z sesji na której
dyskutowaliśmy o sprzedaży działki, sesja gorąca i protokół również pokazujący poziom tej
dyskusji, ale nie znalazłem swojego stwierdzenia, które przypisuje mi pan radny, że obiecałem
że weźmiemy za to ponad 2 mln zł. i nie widzę też zapisu, żeby postawić cenę zaporową. Takich
„myków prawnych” nie ma, żebyśmy mogli stawiać cenę zaporową.
Dla nas cena wyjściowa jest ceną z wyceny z operatu szacunkowego zrobionego na zlecenie
miasta i od tej ceny my możemy ustalić cenę taką jaką kupiec jest w stanie zapłacić za
nieruchomość. Wartość działki przed sprzedażą wynikająca z operatu tej działki przy ul.Orkana
wynosiła 436tys.zł. Za działkę uzyskaliśmy cenę milion czterysta piętnaście zł. Do sprzedaży
wystawiliśmy cenę milion czterysta złotych. Był tylko 1 oferent i od kwoty milion czterysta
postąpił raz i oferent stał się nabywcą działki. Uzyskana cena jest ceną bardzo dobrą i bardzo
wysoką.
► pytanie Pani Łacnej – pytanie nie do mnie. Nie jestem w stanie zapewnić transmisji sesji. To
nie ja decyduję, to sami Państwo decydujecie, czy chcecie być nagrywani i transmitowani.
Trzeba też byłoby znaleźć operatora. To nie jest moje zadanie.
► studzienki na ul.Starowiejskiej – w trakcie sesji zgłosiłem to panu K.Dudzie i inż.
Wacławikowi, jak skończą prace na ul.Leśnej, to przejedziemy się na ulicę Starowiejską i
zobaczymy co z tymi studniami się dzieje.
Po interpelacjach Burmistrz udzielił następujących informacji:
1) wystąpiliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przekazanie w tzw.
czasowy zarząd terenów pod prace projektowe chodników przy drodze krajowej nr 28:
ul.Zakopiańskiej i ul.Słomka, po to żeby można było rozpocząć zlecenie i wykonanie
projektu;
2) wczoraj dostałem informację o umorzeniu pożyczki. W tamtej kadencji wzięliśmy pożyczkę
w WFOŚ na termomodernizację Zespołu Szkół Miejskich nr 2. Decyzją Zarządu WFOŚ
umorzono pożyczkę w wysokości 35% na możliwe 40% - to jest prawie 240tys.zł. z
639tys.zł.
3) na ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia jednym z głównych tematów była winda w
budynku SP ZOZ. Dlaczego dzisiaj na sesji temat ten nie był wywołany? Chciałbym zapytać
Panią Przewodniczącą Komisji, czy stanowisko Komisji, które wtedy zostało wypracowane
mogłoby być dzisiaj przedstawione, gdyż jest to temat ważny bo determinuje dalsze nasze
działania.
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Burmistrz Miasta – chciałbym żeby Pani powiedziała co było na Komisji. Bardzo ważne
rzeczy na Komisji zostały powiedziane i chciałbym żeby pani wszystkim radnym
przedstawiła ustalenia, które na Komisji zapadły, bo one są b.ważne i bardzo znaczące.
Mówię o tym dlatego, że stanowisko Komisji przynajmniej w jej części zmieniło się
diametralnie do takiego samego stanowiska w tej samej sprawie sprzed 3 lat. I stąd moja
prośba, żeby powiedzieć o tej metamorfozie i o tym co mamy dalej robić. Ja oczekuję na
jasne stanowisko, ja muszę wiedzieć, czy Przychodnia ma być publiczna czy niepubliczna.
Radna p.J.Kotarba – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Spraw
Socjalnych - nie rozmawialiśmy o tym, czy Ośrodek ma być publiczny czy niepubliczny.
Mówiliśmy na temat modernizacji Przychodni, czyli konkretnie o zamontowaniu windy w
celu podniesienia poziomu usług Przychodni Vital-Med i ułatwienia dostępu pacjentom do
gabinetów lekarskich.
Burmistrz Miasta – nie proszę Pani, rozmawialiśmy o kierunku dalszym SP ZOZ w Mszanie
Dolnej i prosiłem o jasną deklarację Państwa i Pani mi obiecała na tej Komisji, że przedstawi
dzisiaj radnym zmianę optyki patrzenia na SP ZOZ, ponieważ to determinuje moje dalsze
starania. Powiedziałem wtedy na Komisji i powtórzę to dzisiaj: nie mam zamiaru budować
windy w Ośrodku, jeśli nie wiem co Państwo macie zamiar z Ośrodkiem zrobić, bo jeżeli
macie zamiar go sprywatyzować, to nie będę komuś robił windy.
Od początku kadencji mówiliście o prywatyzacji i komercjalizacji Ośrodka. Bez jasnej
deklaracji z państwa strony nie mam zamiaru robić windy w Ośrodku.
Radna p.J.Kotarba – nie rozumiem o co panu chodzi, bo przecież ośrodek funkcjonuje. Tylko
chodziło o modernizację Ośrodka.
Przewodniczący Rady – p.A.Malec – napisaliśmy takie pismo jako wniosek radnych, że wolą
Rady jest utrzymanie Ośrodka Zdrowia w obecnej formie organizacyjnej jako SP ZOZ-u.
Przewodniczący obrad po odczytaniu wniosku powiedział, że miał być on podpisany albo
poddany pod głosowanie.
Radna p.B.Cieżak – było to na Komisji i było powiedziane, że jest możliwość
dofinansowania zadania w 80% z PFRON. Żeby z tych pieniędzy skorzystać, to do końca
grudnia trzeba opracować kosztorys. Burmistrz Miasta powiedział, że przychyla się, jeśli SP
ZOZ będzie publiczny. Co nam to da, jeśli do końca 2013r. nic się nie będzie robiło?
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – na projekt być może wygospodarujemy środki, żeby
można było złożyć wniosek, natomiast na inwestycję zabezpieczymy środki w 2014r.
Burmistrz Miasta – muszę wiedzieć, że kierunek dla tej przychodni jest jasny, a nie jak
zrobimy windę a wy później sprywatyzujecie. Przez 3 lata od samego początku kierunek
Komisji był jasny, co wynika z protokołów, że komercjalizujecie ośrodek.
To wy decydujecie co będzie dalej z Ośrodkiem.
Trzeba powiedzieć jasno, że Rada Miasta wyraża opinię taką: zostaje przy strukturze
publicznej i wtedy możemy rozpocząć starania o pieniądze i dozbrajanie go, bo on będzie
służył nam, natomiast jeśli ma być komercjalizacja – to ja od razu mówię nie.
Radny p.W.Broczkowski – jestem trochę zdziwiony wypowiedzią pana Burmistrza,
ponieważ to nie jest wniosek, który wziął się dzisiaj, że Pan jest niepewny co do losu

11

ośrodka, bo to wszystko co pan powiedział na temat prywatyzacji to oczywiście jest prawda,
ale nikt takiej decyzji nie podjął i nikt takiego wniosku Wysokiej Radzie nie przedłożył ani
projektu uchwały o komercjalizacji tego Ośrodka. Rozmowy takie były, ale miały na celu
poprawę pracy Ośrodka i dostępności dla pacjentów łącznie nawet jeśli by taka konieczność
była łącznie nawet z prywatyzacją. Ale po wszystkich rozmowach doszliśmy do wniosku, że
taka prywatyzacja nie ma sensu. To wszystko było pod kątem łatwości uzyskiwania
specjalistów do Ośrodka Zdrowia.
Żadnego projektu uchwały nt. komercjalizacji Ośrodka nie było, zmieniliśmy jego nazwę i w
dalszym ciągu jest ośrodkiem publicznym i co najmniej od 1,5 roku nie ma ani słowa na ten
temat, że ktoś chce ośrodek prywatyzować. Ośrodek był publiczny, jest publiczny i
pozostanie publiczny. Chcemy ten budynek zmodernizować w takiej formie jak funkcjonuje.
Nikt nie mówi o prywatyzacji. Poprawmy tylko jego funkcjonowanie. Skąd te obawy? Był
Pan na wszystkich spotkaniach.
Burmistrz Miasta – stąd obawy, że nie dalej jak rok (1,5 roku) temu przeprowadziliście w
śród mieszkańców ankietę, z której wynikało jasno, że należy sprywatyzować Ośrodek.
Wynik jej jest jednoznaczny, że mieszkańcy chcą prywatyzacji (96 czy 97%). Ponadto nie
chcę wyciągać ulotek sprzed 3 lat, gdzie napisane jest „poprawa służby zdrowia, poprzez
komercjalizację”. To był pierwszy sygnał, drugi to była ankieta.
Wszystko szło w kierunku komercjalizacji.
Nie wiem czy w pewnym momencie taka uchwała nie powstanie, jak zakończę inwestycję w
Ośrodku Zdrowia za pieniądze publiczne. Chcę tylko jasnej deklaracji, że Ośrodek Zdrowia
zostaje w takiej formie jakiej jest. Pomysł na komercjalizację może przyjść w każdym
momencie.
W dalszej części dyskusji radny p.A.Dudzik złożył wniosek o przegłosowanie wniosku
radnych w sprawie Ośrodka Zdrowia.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady ponownie odczytał radnych, po czym poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek Radnych.
Wniosek ten stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad.18. Wolne wnioski.
------Ad.19. Zamknięcie obrad XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady p.Adam Malec zamknął obrady
XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec
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