Protokół Nr XLIV/2013
z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
30 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. 13.00 do godz.14.20
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 XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XLIV 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.
Burmistrz Miasta – zwrócił się z wnioskiem o wykreślenie pkt 3 tj. „Informacja o pracy
Burmistrza Miasta w okresie między sesjami”, z uwagi na to, że poprzednia sesja była 13 grudnia
i od tego czasu nic szczególnego się nie działo.
Z kolei Przewodniczący Rady poinformował, że po pkt 8 wprowadza pkt 8a – Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna
z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to związane z uwagami Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego Wydziału Prawnego i Nadzoru do tegoż programu, ponieważ nie określono
w nim kwoty, która ma być przeznaczona na jego realizację.
Kwota określona w projekcie uchwały o zmianie programu współpracy wynosi 10.000zł. i po za
tym nie ma innych zmian.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła zaproponowane powyżej zmiany
porządku obrad (wykreślenie pkt-u 3 i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami
pozarządowymi na rok 2014 – jako pkt 8a).
Następnie Przewodniczący Rady ponownie odczytał porządek obrad z uwzględnieniem już
wprowadzonych do porządku zmian, po czym stwierdził na podstawie listy obecności, że Rada
posiada quorum i może podejmować decyzje.
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Ad.2. Przyjęcie protokołów nr XLI/2013 i XLII/2013 z posiedzeń Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły nr XLI/13 i XLII/13 z posiedzeń Rady
Miasta były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta. Zostały one również przesłane do
radnych „drogą e-mailową”.
Następnie, wobec braku zgłoszeń i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu nr XLI/2013 z sesji Rady Miasta.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr XLI/13 z XLI sesji Rady
Miasta Mszana Dolna.
W dalszej kolejności, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr
XLII/2013 z sesji Rady Miasta z dnia 25.10.2013r.
Głosowanie uprzedziła Radna P.A.Sasal, która zgłosiła uwagi do tego protokołu.
Radna p.A.Sasal złożyła wniosek o ujęcie w protokole nr XLII z dn.25.10.2013r. w pkt 19 przed
głosowaniem nad nowymi stawkami za odbiór odpadów swoich wypowiedzi, iż projekt uchwały
opracowany przez grupę 7-miu radnych złożony w kwietniu, nie został procedowany i
wypowiedzi, że Pan Burmistrz miał czas i zasoby ludzkie przed wejściem w życie ustawy aby
lepiej przygotować się do tego zadania.
W dalszej kolejności, p.M.Panek – radca prawny udzielił wyjaśnienia co do kwestii
przyjmowania poprawek do protokołu z sesji.
Z kolei, Radny p.W.Broczkowski złożył wniosek by użyte przez Radnego określenie zawarte w
protokole nr XLII „znaleźliśmy się w czarnej dziurze” zastąpić określeniem „w sytuacji bez
wyjścia”.
Do wniosku Radnego ustosunkował się radca prawny i Burmistrz Miasta, który powiedział, że
w takiej sytuacji możemy spotkać się z zarzutem o „wygładzanie” protokołu i nie o to chodzi, bo
on jest nagrywany i cała treść tego protokołu jest nagrana.
W dalszej części swej wypowiedzi Burmistrz Miasta ustosunkował się do zarzutów Radnej
p.A.Sasal : do projektu 7-miu radnych wyjaśniając, że nie został on procedowany, bo został on
złożony po terminie.
Pan Burmistrz pytał i prosił o wyjaśnienie co zostało źle zrobione poza cenami, które się nie
podobają (chodzi o „śmieci”), i jakimi to zasobami dysponował Burmistrz, że zostało to źle
zrobione, bo stwierdzenie, że nie podobają się ceny to nie oznacza, że ustawa została źle
wprowadzona.
Ceny wychodzą z kalkulacji, zaś zasoby ludzkie w kontekście ustawy śmieciowej to jest
dokładnie 1 osoba.
Burmistrz Miasta nadmienił również, że kształt uchwały śmieciowej, to nie jest decyzja
Burmistrza Miasta ani urzędników, tylko jest to decyzja Rady Miejskiej, a jeśli ta uważa, że
uchwała jest źle zrobiona to głosuje i odrzuca ją i robi nową propozycję. Uchwała natomiast
została przegłosowana.
Radna p.A.Sasal uważa, że kalkulacja kosztów może była niedoszacowana i liczba mieszkańców,
bo okazało się później, że jest mniejsza. Głównie chodzi o weryfikację ilości osób zamieszkałych
w Mszanie Dolnej. Na Komisjach była przyjmowana liczba ok.8 tysięcy, a po 1 lipca okazało się,
że jest 6,5 tysiąca. Stwierdziła też, że Burmistrz nie dysponuje jedną osobą, bo jest też USC i
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Straż Miejska, która mogła roznieść ankiety jeszcze raz, które za pierwszym razem się nie
wróciły.
Burmistrz Miasta zapytał, „ale gdzie tu jest obszar winy Urzędu Miasta?” i odpowiedział, że to
właśnie z ewidencji ludności wzięto taką a nie inną liczbę mieszkańców, ponadto do każdego
domu rozniesione zostały ankiety – czego nie oczekiwała nowa ustawa śmieciowa, a pomocne
one miały być w tym, żeby liczba mieszkańców była właściwa.
Ustawodawca założył tylko i wyłącznie deklaracje, zakładając uczciwość mieszkańców.
Podsumowując Burmistrz stwierdził, że „nie widzę z naszej strony zaniedbania, które
doprowadziłoby dzisiaj do sytuacji bez wyjścia.”
Radny p.J.Stożek – „dzisiaj zajmujemy się protokołami z sesji, a Pan Burmistrz opowiada o
sprawach odnośnie ustawy śmieciowej.”
Stwierdził też, że Pan Burmistrz może się w tym temacie spotkać z radnymi.
Powiedział: „twierdzę, że jest to bezzasadne”.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie prosi o spotkanie z radnymi, bo temat ten jest
zakończony.
Następnie Radny p.J.Wardyński – złożył wniosek, żeby uzupełnić protokół na podstawie zapisu
dyktafonu.
Z kolei, Przewodniczący Rady złożył wniosek o przeniesienie na następną sesję głosowania nad
protokołem nr XLII/2013 z sesji Rady Miasta, z dnia 25.10.2013r.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady.
Ad.3. pk-t wykreślony.
Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
p.J.Kotarba – zwróciła się z prośbą o posypywanie chodników i ulic, kiedy są one śliskie. Dwa
tygodnie temu ulice i chodniki były śliskie i dużo ludzi na tym ucierpiało, proszę o to zadbać.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2013 po stronie
dochodów i wydatków.
p.J.Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta – na
posiedzeniu w dniu 27.12.2013r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:
zwiększenia budżetu miasta na rok 2013, zmiany wpf (wieloletniej prognozy finansowej)
i projekt GPPiRPA na 2014r. , po wcześniejszym ich omówieniu.
Następnie p.J.Karczewski zwrócił się do p.B.Ziemianin – Skarbnika Miasta o szczegółowe
przedstawienie projektów uchwał.
W dalszej części, p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – omówiła szczegółowo projekt uchwały
w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2013.

3

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 XLIV/307/2013 w
sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków.
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.
Skarbnik Miasta – p.B.Ziemianin –stwierdziła, że tak jak zawsze, jeśli zmienia się coś
w budżecie, to również wpf należy zmienić.
P.Sarbnik zaznaczyła ponadto, że objaśnienia w sprawie zmiany wpf zostały załączone do
projektu uchwały i zwróciła się z prośbą o zadawanie pytań.
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 XLIV/308/2013 w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2013-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła
p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta, zgodnie z projektem uchwały.
Program w zasadzie nie odbiega od corocznych poprzednich programów.
W części opisowej określone są cele programu i zasady wynagradzania członków Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz źródła finansowania programu.
W części tabelarycznej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2014 ujęte są działania – zadania, na które przeznacza się łącznie kwotę
277 000zł. z tym, że na rezerwę przeznacza się kwotę 2 580zł.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania projektu uchwały
w sprawie uchwalenia GPPiRPA na rok 2014, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 14 głosach „za”, 0- „przeciw” i 1 – „wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr XLIV/309/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.8. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna na rok
2014.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta – p.J.Stożek – radni otrzymali plan pracy
Komisji Rewizyjnej na rok 2014, proszę o uwagi.
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Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIV/310/2012 w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna na
2014rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.8a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rocznego programu
współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
Zmiana rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi
na rok 2014 została przedstawiona przez p.Z.Łabuz – Sekretarza Miasta, która poinformowała, że
do uchwalonego na poprzedniej sesji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi uwagę wniósł Nadzór Prawny Wojewody, iż powinno się wpisać planowane
środki na realizację tego programu. Dlatego zmienia się § 10, zgodnie z projektem uchwały.
P.Sekretarz odczytała treść przedmiotowej zmiany.
Wobec braku 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 XLIV/311/2013
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z
organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► kwestie odśnieżania chodników i ulic reguluje specjalna ustawa, która wymienia kto
i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytym stanie tak chodników jak
i dróg. Państwo dobrze wiecie, że my nie zmuszamy do odśnieżania chodników przylegających
do posesji przez właścicieli posesji do nich przylegających. Gdyby tak było to myślę, że skarg na
pracę Urzędu ze strony mieszkańców byłoby dziesiątki po każdym tygodniu. Nie wyobrażam
sobie sytuacji, że 80-letni mieszkaniec jest „nękany” przez Straż Miejską i zmuszany do
odśnieżania chodnika.
Kilka lat temu przejęliśmy jako samorząd wszystkie chodniki i odśnieżamy te chodniki i
utrzymujemy je w ramach ogłoszonego przetargu i podpisanej umowy z wykonawcą.

Ad.10. Zamknięcie obrad XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady XLIV
zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec
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