Protokół Nr XLIII/2013
z XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
13 grudnia 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.12.40
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.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XLIII zwyczajną sesję Rady Miasta oraz
powitał wszystkich zebranych. Na początku Przewodniczący Rady poprosił zebranych o
powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar stanu wojennego.
W dalszej części Przewodniczący Rady przeczytał porządek obrad jak w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji, po czym zwrócił się z zapytaniem o uwagi do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że Rada posiada
quorum i może podejmować decyzje, po czym poddał pod głosowanie porządek obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XLIII
zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Ad.2. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak - przedstawił informację o pracy w okresie od ostatniej
sesji, tj:
► obchody jubileuszu 40-lecia Przedszkola Nr 2 w Mszanie Dolnej;
W tej części posiedzenia udział wzięły również dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 2 wraz z
wychowawczyniami i z P.Dyrektor, która poinformowała, że w dniu wczorajszym
Przedszkole obchodziło jubileusz 40-lecia swego istnienia. Przedszkolaki złożyły również
wszystkim zebranym życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wręczając
każdemu kartkę świąteczną.
► 30.10. - otwarcie „Mojego Rynku” z udziałem Wicemarszałka Województwa
Małopolskiego p.S.Sorysa.
► Przedsiębiorstwo Geologiczne z Krakowa wykonuje na zlecenie Urzędu, dokumentację
hydro-geologiczną nowych ujęć wody. Zostanie ona dostarczona za parę dni.
► rozpoczęto budowę chodnika wraz z kanalizacją, oświetleniem i bezpiecznymi zatokami
przy drodze wojewódzkiej (ul.Krakowskiej). Zadanie realizuje Spółka Profexim.
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Trwają prace. Do końca roku muszą być wykonane prace za ponad 730tys.zł. Obecnie
wykonywana jest kanalizacja burzowa na jednym z odcinków.
► oddano do użytku nowe schody w Parku Miejskim - ul.Fabryczna;
► nowe wiaty w ZGK (ul.Krakowska przy oczyszczalni). ZGK wyprowadziło się już z
gościnnych garaży ZST-I. Tam ZGK trzymało swój sprzęt. Ale teraz ZGK dysponuje b.dużą
halą na ul.Krakowskiej przy oczyszczalni.
► zakup lekkiego samochodu VW T5 4x4 (dla ZGK).
► na ujęciu Szklanówka zamontowano mętnościomierze i mierniki ilości opadów.
► odbyło się Zgromadzenie Wspólników GWT – po wielu latach jest koncesja na
eksploatację tego ujęcia.
►odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Wspólników ZGDGRiK. Najważniejsza informacja z
tego posiedzenia to taka, że Związek nie zakończy swojej działalności w tym roku, ze
względów proceduralnych.
► 11.11.- udział w uroczystości 95 rocznicy odzyskania niepodległości;
► we Wrocławiu (Uniwersytet Przyrodniczy) odbyła się uroczystość 100-lecia dra
M.Janiszewskiego.
► VII Zagórzańskie Spotkania Chórów – Laudate Dominum;
► 8.12. -VIII Turniej Tańca Towarzyskiego;
► Św.Mikołaj u dzieci z Mszany Dolnej;
► udział w obchodach Święta Patrona Szkoły Podstawowej nr 2;
► Biblioteka Miejska: promocja książki „Kultura Ludowa Górali Zagórzańskich”, wystawa
malarstwa (p.J.Potaczek);
► 10.11. – obchody Hubertusa - Koło Łowieckie Grunwald.
► Łostówka – odsłonięcie głazu bł.Jana Pawła II.
Na koniec Burmistrz Miasta poinformował, że od tygodnia w 5-ciu mszańskich aptekach (na
6 aptek) ustawione są pojemniki na przeterminowane leki, po czym przedstawił ranking
„Wspólnoty”: w zakresie pozyskania środków unijnych przez gminy z terenu dawnej
Sądecczyzny w latach 2009-2012 i w zakresie zadłużenia miast.
Ranking taki opublikowała także Gazeta Krakowska. Miasto Mszana Dolna na 63 miasta w
Małopolsce zajęła 6 miejsce jeśli chodzi o skuteczność pozyskiwania środków unijnych. Z
kolei w rankingu stanu zadłużenia, Mszana Dolna zajmuje 12 miejsce ze wskaźnikiem 21%
na możliwy 60%.
Ad. 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
p.B.Cieżak – razem z p.Agnieszką Rataj po 3-dniowym obchodzie terenu ul.Słomka
spisałyśmy prośby mieszkańców, które dotyczą:
1) os.Majdówka – prośba o wstawienie znaku ograniczającego tonaż przy wjeździe na drogę
osiedlową. Ze względu na zwózkę drewna i dowożenie materiałów budowlanych jest
przekraczany tonaż nawet powyżej 30t. w wyniku czego popękany jest asfalt, a pobocza są
rozjeżdżone.
2) ta sama droga – prośba o powiększenie przekroju istniejącego przepustu pod tą drogą,
który się znajduje nad torami kolejowymi. Kiedy są ulewne deszcze gospodarstwa, które
znajdują się poniżej torów kolejowych zostają zalewane.
3) os.Mrózki 84 + 0 km – prośba do Pana Burmistrza o poparcie u Pana Błońskiego
mieszkańców, który poczynili starania o ustawienie lustra przy drodze krajowej 28. Ze
względu na ograniczoną widoczność przy wyjeździe z domostw, które znajdują się pod
drogą.
To samo miejsce - były już zasypywane dziury w zatoczce gdzie zatrzymuje się bus
z dziećmi dowożonymi do szkoły, ale ponownie teren jest zapadnięty i gromadzi się tam
woda.
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4) os.Wonioły – mieszkańcy pytają, czy wytyczony teren nad rzeką będzie przeznaczony pod
budowę boiska sportowego, jeśli tak to kiedy będzie jego finalizacja?
5) mieszkańcy domagają się kontroli domów, które mają szamba, czy rzeczywiście są one
opróżniane.
6) Pan Burmistrz był na spotkaniu dot. podziału środków unijnych 2014-2020 – czy mógłby
nam pan przedstawić w jakich obszarach może Miasto liczyć na dofinansowanie zarówno w
ramach projektów miękkich jak i projektów twardych?
7) czy wpłynęła do Urzędu Miasta jakakolwiek informacja zwrotna z Generalnej Dyrekcji
dotycząca naszego chodnika na Słomce.
Radny p.J.Stożek – mieszkańcy os.Kucharczyki, Madeje i Sutory zwracają się z prośbą o
zamontowanie lustra, bo włączyć się do ruchu jest b.trudno. I kawałek barierki jakby się
znalazło.
Radna p.A.Sasal – mam 2 zapytania do pana Burmistrza:
Pierwsze zapytanie od obecnych współwłaścicieli terenu, na którym znajdują się garaże na
os.Krakowska i pytają czy w okresie kiedy właścicielem tego terenu było jeszcze Miasto
wpłynęła do Urzędu Miasta jakakolwiek prośba o zgodę na budowę jakiejś dodatkowej tam
budowli. Obecnie na terenie (współwłaścicielami jest 36 osób) stoi dodatkowy budynek, ale
powstawał on gdy Miasto było właścicielem terenu.
2) drugie zapytanie: czy jeszcze w tym roku będą wymieniane lampy na os.Krakowska. Jeśli
tak, to jest prośba, żeby elektrycy ocenili stan lamp na terenie całego osiedla i wymienili te
najpotrzebniejsze i najstarsze, a nie tylko przy głównej drodze.
Radny p.W.Broczkowski – mam zapytanie do Pana Burmistrza w imieniu mieszkańców
ul.Zakopiańskiej. Czy Pan Burmistrz podejmuje jakieś działania w kierunku ewentualnej
budowy chodnika przy ul.Zakopiańskiej?
Radny p.J.Kotarba – rozbite jest lustro na ul.Starowiejskiej. Lustro jest bardzo potrzebne dla
osób, które wyjeżdżają z ul.Podhalan.
Po zakończeniu zgłoszeń interpelacji i zapytań radnych, Przewodniczący Rady – p.A.Malec
złożył wniosek aby pkt 7, tj: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna” przełożyć jako pkt 4.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek Przewodniczącego
Rady.
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna.
p.A.Zastawnik – projektant – przedstawił pokrótce dzieje tego planu.
Z ważniejszych informacji to: „złożonych zostało 126 wniosków, z których zdecydowana
większość dotyczyła przekształcenia działek rolnych na działki budowlane. Natomiast tylko
nieznaczna część dotyczyła innych spraw, jak np. zmiana parametrów, itp.
Zmiana planu miejscowego musi być zgodna z ustaleniami studium i nie wszystkie wnioski
mogły być uwzględnione.
Nowe tereny oderwane od istniejącej zabudowy nie mogły być uwzględnione.
Plan miejscowy musi być uzgadniany z szeregiem instytucji. Negatywną opinię wyraziła
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z siedzibą w Starym Sączu i RZGW i to
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spowodowało, że z szeregu wniosków musieliśmy się wycofać tzn. w dalszej procedurze nie
mogły być uwzględnione.
Po weryfikacji stanowiska w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Wydziale Prawnym i
Nadzoru pominięte zostały wszystkie tereny, które były kwestionowane przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska i RZGW.
W chwili obecnej ze 126 wniosków 60 zostało ocenionych pozytywnie i te wnioski zostały
uwzględnione i zostały zawarte w załącznikach graficznych do uchwały i są to tereny, które
przylegają do ustalonych już w poprzedniej edycji terenów budowlanych.
Natomiast żeby spełnić oczekiwania pozostałych mieszkańców musi dojść do zmiany
studium.
Radny p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej - chciałem wyrazić opinię Komisji, która jednogłośnie pozytywnie
zaakceptowała ten projekt. Na Komisji uzyskaliśmy zapewnienie od Pana Burmistrza i Pani
Krzysztofiak, że te osoby, których wnioski nie zostały uwzględnione zostaną poinformowani
na piśmie z jakich przyczyn ich wniosek nie uzyskał akceptacji.
Burmistrz Miasta poinformował, że wśród wniosków mieszkańców były wnioski złożone
przez Urząd Miasta i dot. m.in. budynku przy ul.Spadochroniarzy i działki pod budynkiem
domu sportowego na terenie Klubu Sportowego Turbacz. Zmiany objęły również tereny
miejskie przy ul.Marka, beneficjentem tych zmian będzie Starostwo Powiatowe i teren przy
ul.Ogrodowej (dawne ogrodnictwo).
Burmistrz Miasta wyjaśnił też przyczyny spowolnienia procesu prac nad zmianami planu, co
wynikało z konieczności zlecenia i wykonania ekofizjografii.
W dalszej kolejności Burmistrz Miasta wymienił „trudnych uzgadniaczy” planu, po czym
poinformował, że negatywne opinie dot. terenów przy ul.Krakowskiej i Słomka.
Jeśli kiedyś będzie nas stać i będzie wola wyasygnowania ok. 200tys. zł. na zmianę studium
to wtedy możemy mówić o zmianach całości terenów.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec stwierdził, ze Radni otrzymali projekt
uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mszana Dolna i zapoznali się z nim, więc pytam, kto jest za przyjęciem uchwały?
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII/301/2013
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie
dochodów, wydatków i przychodów.
p.J.Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta –
poinformował o posiedzeniu Komisji w dniu 9.12.2013, po czym przedstawił informację z jej
pracy, zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu miasta na rok 2013.
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W dalszej części posiedzenia p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta omówiła szczegółowo zmiany
w budżecie miasta, po czym wyjaśniła przyczyny potrzeby zaciągnięcia kredytu.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013. Po jego odczytaniu,
poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII/302/2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie dochodów, wydatków i
przychodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2013-2025.
p.B.Ziemianin - Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z objaśnieniem załączonym do projektu uchwały.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec odczytał projekt uchwały, po czym
poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII/303/2013 w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 20132025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2013.
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 XLIII/304/2013
w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta
Mszana Dolna na rok 2013.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Mszana
Dolna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
Roczny program współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi na rok
2014 został przedstawiony przez p.Z.Łabuz – Sekretarza Miasta, zgodnie z projektem
uchwały.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania projektu
uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII/305/2013
w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami
pozarządowymi na rok 2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na rok 2014.
Gminny Programu Zwalczania Narkomanii przedstawiła i omówiła p.Z.Łabuz – Sekretarz
Miasta, zgodnie z projektem uchwały. Program ten uchwala się corocznie. Wielkość środków
przeznaczonych na realizację tego programu to 3tys.zł.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na rok 2014, po
czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII/306/2013
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na rok 2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► pierwsza interpelacja os.Majdówka – co do tonażu to można znak wstawić, ale czy on
będzie respektowany? To jest droga wewnętrzna i nie wiem czy jest skuteczny bat, żeby się
z tym uporać.
► przekrój przepustu – jest to przepust wbudowany pod asfalt – więc cięcie tego asfaltu
i kopanie, dlatego, że ktoś wymyślił, że ma być większy przepust nie ma sensu, bo byśmy
zniszczyli drogę, po to tylko żeby 4m rury wstawić.
Tam jest zainstalowana rura Ф300 (30 cm) i taki standard obowiązuje przy drogach
wojewódzkich, drogi o nieporównywalnie wyższym standardzie i ilości samochodów
przejeżdżających niewspółmiernie do tego co po Majdówce jeździ.
Rada jest taka na tym osiedlu: trzeba dbać o korytka i trzeba je udrażniać i wtedy przepust
spokojnie sobie poradzi z ilością wody spływającej z góry .
► os. Mrózki km 84 – lustro przy drodze wyjeżdżającej – tam już była Komisja zwołana na
naszą prośbę przez GDDKiA. Posadowienie tam lustra niczego nie zmienia, ponieważ wyjazd
jest bardzo stromy pod górę i kierowca nie będzie w tym lustrze widział niczego. Były
robione próby przez GDDKiA i opinia Pana Błońskiego jest absolutnie negatywna.
► zatoka w dziurach - p.Błoński zasypał to co jest w pasie drogowym, więc zostaje to
w naszej gestii. Mamy troszkę destruktu ale wysypywanie tego dzisiaj jest marnotrawstwem,
bo on potrzebuje wysokiej temperatury. Na wiosnę proszę się przypomnieć.
► os.Wonioły – boisko sportowe – zleciliśmy wytyczenie terenu pod rekreację i wszystko
jest na dobrej drodze żeby latem zlecić rozrównanie terenu i mieszkańcy będą tam mieć teren
rekreacyjny za zgodą RZGW.
► szamba ze Słomki i nie tylko ze Słomki – Spółka przygotowała bardzo ciekawą graficzną
mapę, którą postaram się przedstawić na kolejnej sesji, abyście zobaczyli jak ten problem
przedstawia się na terenie miasta.

6

► środki unijne w perspektywie lat 2014-2020 – nie wiemy którą sferą będziemy
zainteresowani. To, o czym Pani mówi to jest tzw. strategia subregionu sądeckolimanowskiego i gorlickiego również.
Mogę powiedzieć tyle, że odbyliśmy już 1 spotkanie z Komisją p.A.Dudzika byliśmy na
plebanii u ks.Proboszcza i próbowaliśmy Go namówić do tego, żeby jeszcze raz przyglądnąć
się Orkanówce i wiemy, że wśród tych pieniędzy w perspektywie lat 2014-2020 są również
środki na rewitalizację. Gdybyśmy otrzymali przyzwolenie od Parafii, to pokusilibyśmy się
o zrobienie projektu rewitalizacji od piwnic i również z dojazdem i parkingiem od
ul.Spadochroniarzy i całą infrastrukturą wokół tego budynku.
Na razie nie ma odpowiedzi, jak będzie coś wiadomo, to Państwu o tym powiem.
► informacje z GDDK i kwestie chodnika – GDDK nie zareagowało w żaden sposób na
pisma ani mieszkańców, ani też do Urzędu nie przyszła żadna odpowiedź w tej materii.
Zareagował tylko poseł p.M.Cycoń.
Poprosiłem p.Dyrektora Grygę o spotkanie i będę pytał co w tej sprawie dalej ma zamiar
czynić.
► kwestia barier – kto chce, gdzie chce zamontujemy. Jeśli jest zgodność mieszkańców i
będzie wskazane miejsce gdzie, bo barierę trzeba mocno posadowić – to możemy to zrobić.
► kwestia luster – znacie historię luster na terenie miasta, to na ul.Starowiejskiej i
Krakowskiej nie ma szczęścia, na ul.Tolińskiego lustro jest rozbite od ponad pół roku.
Montowanie kolejnych - na 1 lustro to wydatek ok. 1tys.zł. i na ten moment nie mamy takich
środków, żeby się z takimi „wybrykami” bawić.
► p.A.Sasal pyta o garaż dodatkowy – od momentu kiedy teren we władanie przejęła Spółka,
to Miasto nie wydawało żadnych pozwoleń na budowę czegokolwiek. Teren jest
przeprowadzony na 36 właścicieli. W Urzędzie nie ma i nie było żadnych dokumentów
inicjujących starania kogokolwiek, uzgodnienie - a więc jest to samowola, ale na pewno nie
jest to już teren miasta i my samowolki śledzić nie będziemy bo jest od tego prokurator albo
inspektor nadzoru budowlanego.
► lampy na os.Krakowska – 4 zostały już zamontowane. Nowe 4 parkowe lampy zostaną
zamontowane w najbliższym czasie, proszę wskazać w którym miejscu.
Ad.11. Wolne wnioski.
p.A.Dudzik zaproponował rozważenie możliwości oznakowania osiedli (głównie chodzi o
ul.Słomka i Spadochroniarzy).
Burmistrz Miasta, w związku z powyższym, poprosił radnych by ze swojego terenu wypisali
nazwy zwyczajowe osiedli.
Ad.12. Zamknięcie obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady
XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obradom przewodniczył:
Adam Malec
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