Protokół Nr XLI/2013
z XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
16 września 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. 10.00 do godz.13.00
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 – 14 Radnych.
Nieobecni radni: A.Sasal.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XLI 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.
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 XLI zwyczajnej sesji
Rady Miasta.
Ad.2. Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i podziękowanie za
długoletnią pracę pani T. Latoś.
Burmistrz Miasta wraz z Przewodniczącym Rady z okazji przejścia na emeryturę podziękowali
Pani Dyrektor T.Latoś za Jej 40 letni okres pracy w strukturach oświaty Miasta i złożyli
najlepsze życzenia siły i zdrowia.
W dalszej kolejności Burmistrz Miasta wręczył trzem nauczycielkom Zespołu Szkół Miejskich
nr 1 w Mszanie Dolnej akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Akty awansu z rąk Burmistrza Miasta odebrały P.M.Wojtkowiak, P.J.Wojtyczka i P.M.Pajdo.
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Ad.3. Przyjęcie protokołów nr XXXIX/2013 i XL/2013 z posiedzeń Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły nr XXXIX/2013 i XL/2013 z posiedzeń
Rady Miasta były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta. Zostały one również przesłane do
radnych „drogą e-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 XXXIX/2013 i XL/2013 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak - przedstawił informację o pracy w okresie od ostatniej
sesji. Sprawozdanie obejmuje okres wakacji:
► trwa końcowy etap prac przy projekcie „Mój Rynek” (przy ul.Orkana).
► Firma Wolimex rozpoczęła prace stabilizacji osuwiska na os.Bołdony.
► zakończona została (w sierpniu) inwestycja na Słomce na os.Krystusy. Zostało wykonane
umocnienie - został „ujarzmiony” potok, który wypływa spod drogi nr 28 i niesie wodę aż spod
Lubogoszczy. Mieszkańcy proszą jeszcze o poprawę nawierzchni drogi do os.Krystusy.
► montaż solarów na budynkach w mieście.
► nowy postój taxi – przeprowadzka została zakończona. Taksówkarze korzystają z nowego
postoju taxi.
► nowa organizacja sygnalizacji świetlnej w Mszanie. Nie jest w naszej gestii rozwiązywanie
problemów na skrzyżowaniu, jedynie co możemy zrobić to monitowanie do Zarządcy drogi i jest
tego efekt, bowiem totalnie została przeorganizowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu.
► przystanki na Zarabiu- busy kursują od września. Myśmy wykonali przystanki na swoim
terenie, Gmina na swoim. Linię obsługuje Przedsiębiorstwo Pasyk-Gawron i małe busy na tą
trasę wróciły.
► 15.08. – Glisne – Msza Św. partyzancka.
► 17.08. – Pltnicky Den – wyjazd na Słowację.
►30.08. – spotkanie z przedstawicielami Firmy Empol w spr. usprawnienia odbioru odpadów
komunalnych z terenu miasta.
►3.09. – spotkanie z wykonawcą dokumentacji nowych ujęć wody (Przedsiębiorstwo
Geologiczne z Krakowa).
► 11.09.- odbyło się pierwsze robocze spotkanie organizacyjne Komitetu Obchodów 50-lecia
szkoły- ZSM nr 1 (uroczystości za rok w 2014r.).
► 12.09.- spotkanie w Urzędzie Gminy dot. projektu solarnego.
► 07-10.10. – organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Poinformujemy o tym w
kwartalniku, przez stronę internetową i przez księdza.
► remont DK28 – o tym w mediach jest b.głośno. Od Sącza w stronę Gorlic buduje się chodniki
buduje się infrastrukturę wokół poprawiającą generalnie mówiąc bezpieczeństwo ruchu
drogowego, tak samo na odcinku nowotarskim, gdzie zawiaduje nią ten sam dyrektor. Natomiast
od Mszany w stronę Limanowej jest to w ograniczonym zakresie, nie tak jakbyśmy sobie
życzyli. Na chodnik czekają mieszkańcy ul.Zakopiańskiej, na chodnik czekają mieszkańcy
górnej Słomki i doczekać się jakoś tego nie mogą, a w tym samym czasie realizuje się inwestycje
potężne.
W Mszanie będzie frezowany odcinek ul.Zakopiańskiej od nowego mostu aż po światła i
uzyskamy na tym odcinku nową nawierzchnię. I to jest bezdyskusyjne.
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Trudno jest natomiast zrozumieć sytuację w której drugi rok z rzędu są robione inwestycje
potrzebne, absolutnie tego nie neguję, budowy chodników wzdłuż tej samej DK28 na terenie
Miasta i Gminy Rabka. Samorząd Rabki nie dopłacił ani złotówki ze swojego budżetu, wszystkie
koszty przejęła na siebie Generalna Dyrekcja.
Jak jedziecie do Rabki to widzicie, że nawet chodnik istniejący w dobrym stanie łącznie
z krawężnikami jest zrywany, to nie jest kostka 50x50, to jest kostka betonowa, którą
z chodników się usuwa, usuwa się też krawężniki.
Pytałem dlaczego mieszkańcy ul.Zakopińskiej i ul.Słomki czekają na chodnik, a w Zarytem
zrywa się całkiem przyzwoity chodnik, po to żeby na jego miejsce zrobić inny.
To jest dla mnie nie zrozumiałe tam da się to zrobić i jest to w 100% finansowane przez
Generalną Dyrekcję, natomiast po tej stronie nie.
Mszana czeka 18 lat na chodnik przy ul.Zakopiańskiej i podobny czas na chodnik przy
ul.Słomka.

Ad. 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
p.A.Dudzik – od 2014 do 2020 roku jest nowe rozdanie środków unijnych. Chciałem zapytać,
czy jakieś wnioski zostały złożone? Jeśli nie to należałoby się spotkać i przemyśleć jakieś
inwestycje na ten okres, bo środków unijnych ma być więcej i należałoby po nie sięgnąć.
Sprawa druga: bardzo się cieszę, że z początkiem października nowe targowisko zostanie
oddane do użytku, zastanawia mnie jedynie jak to będzie funkcjonować- proszę o zapoznanie z
tym tematem. Poza tym we wtorki - dni targowe, widać to w tej chwili brakuje miejsc
parkingowych. Jak to zostanie rozwiązane. Tych planowanych 8 miejsc parkingowych jest
stanowczo za mało.
Trzecia sprawa – wydaje mi się, że Miasto a przede wszystkim Zakład Gospodarki Komunalnej
powinien częściej łatać dziury po miejskich drogach (odc. n-pko Piekarni, odc. na ul.Leśnej).
p.J.Karczewski – proszę Pana Burmistrza o wykonanie przepustu na końcu ul.Leśnej.
Radny p.J.Stożek – co ze sprawą Pana Szeląga. Czy zakończyła się już w sądzie? Druga sprawa
chodzi mi o te pobocza przy ul.Spadochroniarzy, k/ P.Piekarskiego k/młyna, tam gdzie była
położona nowa rura. Siadło tam i pasowałoby to uzupełnić przed zimą.
Radny p.W.Broczkowski – czy w najbliższej przyszłości przewiduje Pan Burmistrz jakieś
inwestycje na sieciach sanitarnych na terenie miasta?
p.B.Cieżak – mieliśmy ustalić właściciela nieruchomości („kawałka” drogi do osiedla) na
Słomce. Czy pan to ustalił, bo jeśli nie można znaleźć właściciela to mieszkańcy sami uzupełnią
te braki w drodze, tylko muszą mieć na to zgodę.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2013 po stronie
dochodów i wydatków.
p.J.Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta – kwestie
budowy chodnika przy ul.Krakowskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym
oraz zatokami autobusowymi były przedmiotem posiedzenia połączonych Komisji: Budżetowej
i Rozwoju Przestrzennego. I obecne zmiany w budżecie miasta na rok 2013, a co za tym również
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idzie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2013-2025 są właśnie
spowodowane planami budowy tego chodnika. Po dyskusji dot.analizy możliwości
dofinansowania tej inwestycji w wys. 50/50 wraz z Województwem, Komisje pozytywnie
zaakceptowały rzeczowe zmiany w budżecie z jednym głosem „wstrzymującym się”.
p.Skarbnik Miasta – w uzupełnieniu dodała, że w 2014r. po naszej stronie będzie dofinansowanie
tej inwestycji na co jest zaplanowany kredyt w wys. 1,4 mln zł.,o czym była mowa na Komisji
i co jest w objaśnieniach do WPF.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania projektu uchwały
w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2013. Po jego odczytaniu, poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLI/274/2013 w sprawie
zwiększenia budżetu miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2013-2025.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że zmiana WPF(wieloletniej prognozy finansowej)
to pochodna zmian w uchwale budżetowej, po czym omówiła projekt w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej, 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 XLI/275/2013 w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2013-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
Po głosowaniu głos zabrał p.T.Filipiak – Burmistrz Miasta, który poinformował, że „dzisiaj
w poczcie wróciła do podpisania umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego na
dofinansowanie budowy chodnika wraz konieczną infrastrukturą wzdłuż drogi wojewódzkiej
968. Ten procent dofinansowania jest tam większy po naszej stronie, bo my jako Miasto
finansujemy w całości budowę oświetlenia.
Druga informacja to taka, że Gmina Mszana Dolna będzie uczestniczyć w realizacji tej
inwestycji, ponieważ jest tam odcinek ponad 150m. bez chodnika zaprojektowany przez nas a
należący do Kasinki Małej (ostatnie osiedle po prawej stronie). Nie zostawimy tego chodnika na
słupku z napisem Mszana Dolna, tylko dociągniemy go do ostatniego krawężnika pod
Świątkówką i Gmina ma świadomość tego i będzie uczestniczyć w dofinansowaniu zadania.”
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Małopolskiego.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że w związku z tym, że budowa chodnika przy
ul.Krakowskiej nie jest naszym zadaniem jako gminy, musimy udzielić pomocy rzeczowej dla
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Województwa Małopolskiego i trzeba podjąć taką oddzielną uchwałę na podstawie ustawy
o finansach publicznych.
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 XLI/276/2013
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności głos zabrał p.W.Broczkowski, który zwrócił się do Wicestarosty
Limanowskiego – p.F.Dziedziny, by Starostwo podjęło starania (interwencję) w sprawie remontu
DK28, gdyż za publiczne pieniądze remontuje się istniejące chodniki,
a mieszkańcy ul.Zakopiańskiej i ul.Słomki bardzo długo czekają na chodnik.
p.F.Dziedzina – Wicestarosta Limanowski – taka interwencja była albo w poprzedniej kadencji
albo i wcześniej. Jednak niezależnie od tego wystąpimy ponownie z tą sprawą. Zarówno
ul.Słomka jak i ul. Zakopiańska – to pilne sprawy.
Z kolei radny p.A.Dudzik w imieniu „przedstawicieli Firm na Gronoszowej” zwrócił się do
Wicestarosty z prośbą o zamontowanie większego lustra na skrzyżowaniu albo ograniczenie
prędkości. Pan A.Dudzik prośbę uzasadniał tym, że jest tam gro stłuczek, bo niewidoczny jest
wyjazd z drogi podporządkowanej.
p.F.Dziedzina – Wicestarosta Limanowski – przyglądnę się temu i zobaczymy co się w tej
mierze da zrobić.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości mającej się
wydzielić z działki ewid. 5852/13 stanowiącej ulicę Leśną.
p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta odczytał uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie z którym działka
ewidencyjna 5852/13 położona jest w Mszanie Dolnej i stanowi ulicę Leśną. W części pozostaje
w użytkowaniu wnioskodawcy Pana A.Klimowskiego ( tj. około 9 m 2).
Wniosek o sprzedaż części działki był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta w dniu 8 lipca 2013r i uzyskał
pozytywna opinię.
Wobec braku pytań i uwag, 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 XLI/277/2013
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości - działki ewid. 4929/8
o pow.0,0101ha położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Jana Pawła II.
p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta przedstawił uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie z którym działka
ewidencyjna 4929/8 o powierzchni 0,0101 ha położona jest przy ulicy Jana Pawła II – za
blokami. Została wydzielona z działki 4929/1 i przeznaczona do sprzedaży wraz ze służebnością
przejazdu ( nadaje się do lokalizacji np.garażu).
Wniosek o sprzedaż działki uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i
Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 8 lipca 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 XLI/278/2013 w
sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości mającej się
wydzielić z działki ewid. 3593/1 stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna,
położonej przy ul.Słowackiego.
p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta przedstawił uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie z którym działka
ewidencyjna 3593/1 położona jest w Mszanie Dolnej przy ulicy Słowackiego.
Wniosek o sprzedaż części działki był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta w dniu 8 lipca 2013r i uzyskał
pozytywna opinię.
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 XLI/279/2013 w
sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Mszana Dolna.
Z-ca Burmistrza Miasta – p.M.Baran wyjaśnił, że zmiany regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta dokonuje się w związku z wezwaniem Nadzoru Wojewody do
poprawy w/w regulaminu.
Projekt uchwały, tj. zmiany w regulaminie przedstawił p.M.Panek – radca prawny w Urzędzie
Miasta.
Radny p.A.Dudzik - czy w regulaminie jest zagwarantowana cisza nocna.
Burmistrz Miasta – te sprawy reguluje kodeks wykroczeń.
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Wobec braku innych pytań i uwag, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania
projektu uchwały. Po jego odczytaniu, poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za”, 0 - „przeciw” i 1- „wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr XLI/280/2013 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Projekt uchwały przedstawiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta, zgodnie z uzasadnieniem
załączonym do projektu uchwały.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania projektu uchwały
w sprawie zmiany GPPiRPA na rok 2013, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLI/281/2013
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2013.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu
budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej.
p.T.Dul – Dyrektor ZGK w Mszanie Dolnej – w przedmiotowej uchwale proszę o zmianę
i rozszerzenie zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej, tak jak to dopuszcza
ustawa o finansach publicznych.
Wobec braku uwag, 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 XLI/282/2013 w
sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki
Komunalnej w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.15. Informacja Dyrektora ZGK o planowanej zmianie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w Mieście Mszana Dolna.
p.T.Dul – Dyrektor ZGK w Mszanie Dolnej –ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu
ścieków określa taryfy za wodę jako roczne. Co roku taryfa musi być zmieniana bądź
przedłużana i taki okres kończy nam się 1 października 2013r.
W dalszej kolejności Dyrektor ZGK przedstawił kalkulację i sposób wyliczenia tej taryfy.
Proponowane nowe taryfy za wodę dla grupy taryfowej- wszyscy odbiorcy (w Mszanie mamy
jedną grupę taryfową) - proponowana cena za 1m3 wody wynosi: 2,89zł.
Zwiększa się opłatę abonamentową do kwoty 4,63zł. miesięcznie.
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Czyli nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta od 1.10.2013r. będzie
wynosić: 3,12 zł. brutto /1m3 i 5 zł. brutto opłata abonamentowa.
W dalszej kolejności Dyrektor ZGK dla porównania przedstawił ceny wody
w okolicznych (sąsiednich) miejscowościach. Podsumowując to porównanie stwierdził, że
z analizy wynika, że woda w mieście Mszana Dolna jest najtańsza.
Dyrektor ZGK- w ramach przychodów z taryfy wykonano:
- wymieniliśmy ok.100 wodomierzy, głównie na ul.Leśnej i plomb;
- zakupiono:
 pompę do pionowego podnoszenia wody ze studni na ul.Krakowska;
 pompę ze sterowaniem – ujęcie Szklanówka;
 pompę do dezynfekcji ze sterowaniem i pomiarem –ujęcie Szklanówka, itd.
W roku 2013/2014 w ramach przychodów z taryfy planuje się:
- dalszą wymianę wodomierzy – zakup programu i nakładek do zdalnego odczytu;
- umocnienie dojazdu do ujęcia Szklanówka;
- sterowanie bezprzewodowe zasuw na wodociągu Szklanówka;
- zakup samochodu pogotowia wodociągowego;
- zakup pomieszczenia zaplecza magazynowo-warsztatowego;
- remont przyłączy dezynfekcji wody, itp.
W dalszej części posiedzenia p.T.Dul – Dyrektor ZGK – zasygnalizował o potrzebie zakupu
aparatury do bieżącego monitoringu wody na ujęciu Szklanówka (przepływomierzy), które
potrafią wykryć mętność wody (koszt takiej instalacji to ok. 300tys.zł.).
W dalszej kolejności p.Dyrektor ZGK wyjaśnił przyczyny ostatniego wystąpienia
zanieczyszczenia wody na wodociągu Szklanówka, co związane było z nagłym punktowym
opadem deszczu na Lubogoszczy.
W trakcie dyskusji Radni zgodnie twierdzili, że trzeba dokonać zakupu sterowania (czujników),
bo ujęcie będzie eksploatowane na pewno jeszcze przez kilka lat.
Ad. 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► pierwsza interpelacja Pana A.Dudzika – dot. środków unijnych w perspektywie roku 20142020 – na razie o tych środkach się mówi, ale jeszcze nie ma niczego mówiąc w przenośni „na
papierze”. Nie wiemy na jakie obszary te pieniądze pójdą.
Naszym priorytetowym zadaniem będzie budowa ujęć i sieci wody i tam będziemy szukać
środków „ czysto polskich” bo Unia nam do tego nie dopłaci. Jeśli chodzi o programy unijne to
wszystkie środki unijne wymagają wkładu własnego.
► drugie pytanie dotyczyło funkcjonowania nowej targowicy w ramach projektu „Mój Rynek” –
będzie tam gospodarz, będzie pobierana opłata targowa za handel, który można prowadzić we
wszystkie dni tygodnia, na pewno nie będzie można tam wjeżdżać samochodami. Z nowego
placu nie można będzie zrobić parkingu.
► dziury na drogach – ul.Mroza była robiona w zeszłym tygodniu, ale mocne opady wypłukały
destrukt i dziury się odsłoniły. Ulica ta nie ma odwodnienia. Też jestem za rozwiązaniem, że
lepiej zrobić raz a porządnie, ale nie da się wszystkiego na raz.
► kwestia przepustu – jeśli będzie zgoda mieszkańców.
► sprawa P.P.Szelągów – jest już zakończona ugodą sadową. Nakłady są już spłacone, lokal jest
w całości miasta.
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► pobocza przy ul.Spadochroniarzy – trzeba byłoby zobaczyć, nie wiem, o które pobocza
dokładnie chodzi -czy to obejmuje roszczenia nasze wobec Wykonawcy. Pan Dyrektor zobaczy
i powiemy co z tym tematem dalej zrobić.
► perspektywy kanalizacji w mieście – nadzieją naszą na rozbudowę sieci kanalizacji w mieście
jest spółka, która przejmie obowiązki operatora sieci kan. po wygaśnięciu działalności ZGDGR
(Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby). To spółka będzie mogła wtedy wnioskować
o środki unijne w tym nowym rozdaniu 2014-2020. Ta spółka przejmie zadania i będzie
realizować rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Gmina sama nie jest w stanie takiego ciężaru
finansowego udźwignąć.
► interpelacja p.B.Cieżak – pobocze przy drodze krajowej : jest w pasie DK 28 –Kierownik
rejonu sądeckiego obiecał poprawić stan tego pobocza.
Ad.17. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady wpłynęło
sprawozdanie z wykonania budżetu za I płr. 2013r. i jest możliwość zapoznania się z tym
sprawozdaniem.
Ad.18. Zamknięcie obrad XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady XLI
zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obradom przewodniczył:
Adam Malec
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