Protokół Nr XL/13
z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
05 sierpnia 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.9.40
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- oraz p.T.Filipiak – Burmistrz Miasta i p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 15 Radnych.
Nieobecni radni: ----Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XL 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 2 do niniejszego protokołu, po czym zwrócił się z
zapytaniem o uwagi do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że Rada posiada
quorum i może podejmować decyzje, po czym poddał go pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XL zwyczajnej sesji
Rady Miasta.
Ad.2. Przyjęcie protokołów nr XXXVII/13 i XXXVIII/13 z posiedzeń Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły nr XXXVII/13 i XXXVIII/13 z posiedzeń
Rady Miasta były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta. Zostały one również przesłane do
radnych „drogą mailową”.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie ich przyjęcie.
Rada Miasta w dwóch odrębnych głosowaniach jawnych, jednogłośnie przyjęła odpowiednio
protokół nr XXXVII/13 i XXXVIII/13 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.3. Interpelacje i zapytania Radnych.
p.A.Dudzik – od 1 lipca wdrażamy nowy system gospodarki odpadami i mam takie pytanie do
Pana Burmistrza czy wpłynęły jakieś istotne skargi na funkcjonowanie tego systemu i naruszenie
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości.
Również jesteśmy po miesiącu obowiązywania tej ustawy, czy mamy jakieś rozliczenia
finansowe – jak to mniej więcej po miesiącu wygląda.
p.J.Szynalik – ścieżka między Panem Kurkiem a Instalem jest bardzo zaśmiecona, jakby
Komunalna miała możliwość, żeby to posprzątać.
Radna p.A.Sasal – w jakim stopniu mamy nadzór nad wydawaniem koncesji na działalność
gospodarczą w Mszanie Dolnej? Chodzi mi o punkt przy ul.Starowiejskiej, gdzie teraz są
automaty do gier. Rodzice pytają, są zaniepokojeni: czy przy drodze do i ze szkoły konieczne jest
istnienie takiego punktu?
Radny p.B.Cieżak – kto sprawuje nadzór nad czystością przystanków na terenie Mszany a
konkretnie chodzi mi o Słomkę.
p.J.Kotarba – ludzie na ul.Starowiejskiej pytają o te progi zwalniające. Naprawdę przydałoby
się, żeby te progi zamontować.
Radny p.J.Stożek – jaka jest możliwość wymalowania przejścia dla pieszych na
ul.Spadochroniarzy przy stadionie. Zacznie się rok szkolny i wypadałoby żeby tam było
przejście.
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie
dochodów, wydatków i rozchodów.
p.J.Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta – na
posiedzeniu w dniu 2.08.2013r. Komisja Budżetowa zapoznała się z projektami uchwał Rady
Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 oraz zmiany wieloletniej prognozy
finansowej miasta na lata 2013-2025. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała oba
projekty.
Głównym elementem była tutaj promesa, którą otrzymaliśmy z budżetu państwa na rozpoczęcie
prac związanych z nowym ujęciem wody dla Miasta Mszana Dolna. 460 tys.zł. którą
otrzymaliśmy, to suma którą mamy przeznaczyć na wykonanie projektu i przygotowanie
inwestycji.
W dalszej kolejności p.Burmistrz Miasta – w uzupełnieniu wyjaśnił, że sesja została zwołana
żeby wprowadzić te 460tys.zł do budżetu i żeby nie tracić czasu i otworzyć drogę do
postępowania przetargowego. Oprócz tego, w związku apelem i prośbą Komendanta
Powiatowego Policji przeznacza się kwotę 7 tys.zł. na dofinansowanie zakupu przez 12
samorządów powiatu limanowskiego quada na potrzeby policjantów.
Trzecie to zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę ok.18 tys.zł. na dożywianie – to jest
decyzja z Urzędu Wojewódzkiego. I kwota 32 tysiące - to są pieniądze, które zabezpieczymy na
koszty projektu i wszystkich prac projektowych związanych z montażem windy w Ośrodku
naszego SP ZOZ-u.

Przewodniczący Rady poinformował, że kwota na dożywianie nie jest wprowadzona do projektu
uchwały, który Radni otrzymali.
Na sugestię radcy prawnego Przewodniczący obrad podał dokładną wielkość tej kwoty, która
wynosi 18.936zł. i o którą to kwotę należy skorygować projekt uchwały.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady p.A.Malec poddał pod głosowanie przyjęcie
przedstawionych zmian w budżecie miasta na rok 2013.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL/272/2013 w sprawie
zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie dochodów, wydatków i rozchodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2013-2025.
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 XL/273/2013 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2013-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► pierwsza interpelacja Pana A.Dudzika – śmieciowa – z najświeższych informacji mogę
powiedzieć, że wpłynęło łącznie po podliczeniu ok. 96% deklaracji. Jest to wynik bardzo dobry i
zdecydowanie większy od tego, jakiego się spodziewaliśmy. Zdarzyło się kilkadziesiąt
przypadków nie złożenia deklaracji śmieciowej, ale w bardzo dyscyplinujący sposób podziałało
zawiadomienie o wszczęciu procedur przewidzianych tą ustawą, i w krótkim czasie zanim to
zawiadomienie się uprawomocniło, to musieliśmy wysłać już następne o zaniechaniu
postępowania, ponieważ właściwie wszyscy, może poza dwoma przypadkami, złożyli deklaracje.
Jeśli chodzi o skargi - to lipcu, to już są jakieś sporadyczne oznaki, wyrazy jakiegoś
niezadowolenia, że śmieci siedzą długo, że jeszcze nie byli. Ale to jest harmonogram, którego nie
możemy przyspieszyć i którego dzisiaj nie możemy zmienić. Jeśli jest harmonogram to Empol
się pojawia i śmieci są zabierane. To jest naprawdę incydentalna historia, że ktoś jeszcze dzwoni
i że czegoś jeszcze nie wie.
Pyta Pan jak wyglądają prognozy, rozliczenia – po wprowadzeniu wszystkich danych do
programu, który rozlicza śmieci w naszym mieście, na tamten tydzień wygląda to tak, że
w rozliczeniu finalnym za 18 miesięcy do systemu trzeba będzie dołożyć 113.392zł. – tyle nam
brakuje.
► p.J.Szynlik pyta o ścieżkę – trudno stawiać tam kosz, bo jak postawimy tam kosz, to będzie
tam wszystko. Jest z tym kłopot. Oczywiście, zlecę Zakładowi Gospodarki Komunalnej, żeby tą
ścieżkę posprzątali i zrobili tam porządek. Ale co jakiś czas pewnie temat będzie wracał.
► p.A.Sasal pyta jaki mamy wpływ na zakładaną działalność gospodarczą – najkrócej
odpowiadając: żaden. Dzisiaj każdy może sobie sam w domu wypełnić wniosek i wysłać do
centralnej ewidencji. Dzisiaj rejestracja działalności gospodarczej jest jakby ponad poziomem

urzędu miasta. Mamy ten kontakt dlatego, że ludzie nie mają certyfikowanych podpisów i bardzo
często nie mogą zrobić tego z domu.
p.a.Sasal – czyli nie ma jakiś zezwoleń na hazard?
p.M.Panek – dzisiaj jest tak, że np. ktoś chce założyć i prowadzić działalność w Mszanie Dolnej
ale zgłoszenie może dokonać np. w Warszawie. System jest całkowicie w tej chwili otwarty. My
tego w ogóle nie weryfikujemy.
Natomiast jeśli chodzi o działalność typu para-hazard bo to nie jest hazard, bo przepisy
hazardowe czego innego dotyczą i nie nasza to kompetencja jest w takim układzie.
►porządek na przystankach (przystanku na Słomce) – miasto nie jest właścicielem żadnej z tych
wiat. Ale jeśli sprzątamy na ul.Krakowskiej przystanki tego samego typu, no to nic nie stoi na
przeszkodzie żeby Komunalna również na ul.Słomka zrobiła porządek przy tych wiatach.
► wraca temat progów zwalniających – powtórzę Pani to co mówiłem zawsze, nie ma
możliwości na drodze publicznej montowania progów zwalniających, bo przepisy na to w żaden
sposób nie pozwalają.
► przejście na ul.Spadochroniarzy – procedury są tak jak wszędzie. Jeśli chcemy mieć legalne
przejście to trzeba zlecić projekt organizacji ruchu, wyznaczyć to przejście w ramach Komisji.
Jeśli jest taka konieczność - zapytamy Policji czy jest sens o takich rzeczach rozmawiać.
Na koniec posiedzenia Burmistrz Miasta poinformował, że z 2-dniową imprezą na placu przy
ul.Orkana Urząd Miasta nie miał nic wspólnego. Impreza była zorganizowana przez podmiot
prywatny na terenie prywatnym.
Ad.7. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrała Radna p.I.Łacna, która poinformowała o wykonaniu przez
ZGK bramy do ogrodzenia placu zabaw dla dzieci na osiedlu mieszkaniowym.
Pani I.Łacna udzieliła również dokładnych informacji na temat unijnego programu dostarczania
żywności. Punkt zlokalizowany jest w Rabce. Kolejna dostawa żywności odbędzie się 9 sierpnia.
Ad.8. Zamknięcie obrad XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady XL
zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec

