Protokół Nr XLVI/2014
z XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
27 stycznia 2014r. 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. 12.00 do godz.18:10.
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 XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XLVI zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym
przywitał radnych, przedstawicieli władz Miasta, dyrektorów i kierowników miejskich
jednostek organizacyjnych Miasta, przedstawicieli Rady Parafialnej Parafii św. Michała w
Mszanie Dolnej, mieszkańców, przedstawicieli mediów, itd.
Następnie stwierdził, że na sali znajduje się 15 Radnych, co stanowi quorum wymagane do
ważności uchwał podejmowanych przez Radę.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady zwrócił się z
zapytaniem o uwagi do planu posiedzenia. Porządek obrad stanowi zał. nr 3 do niniejszego
protokołu.
Radny p.J.Stożek – złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu
dotyczącego informacji i dyskusji n.t. śmieci. Dodał, że „w zeszłym tygodniu odbyło się
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, gdzie było ustalone to co do tej pory za pół roku
zostało zrobione”.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek radnego p.J.Stożka.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Burmistrza Miasta wprowadza
po pkt 4 jako:
 pkt 4a – Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Mszana Dolna do
rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 oraz
podwyższenia kryterium dochodowego do 150% uprawniającego do nieodpłatnej
pomocy w zakresie dożywiania.
 pkt 4b – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Osłonowego
w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na dożywianie przez mieszkańców
Miasta Mszana Dolna oraz
 pkt 4c na wniosek radnego – Informacja nt. śmieci na terenie Miasta Mszana Dolna.
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Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia dodatkowych punktów do porządku
obrad stanowi zał. nr 4 do protokołu z sesji.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wymienione powyżej
zmiany w porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła zmiany j.w. w porządku obrad
XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta.
1. Otwarcie XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad,
tj.:
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XLII/2013 z sesji Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XLII/2013 z sesji Rady Miasta był
omawiany przez Radnych i został uzupełniony.
Przewodniczący Rady Miasta poddał więc pod głosowanie przyjęcie protokołu nr XLII/2013
z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr XLII/2013
z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.3. Informacja i dyskusja na temat przyszłości MOK-u w budynku „Orkanówki”
w kontekście stanowiska właściciela obiektu –Parafii Św. Michała.
Na wstępie Przewodniczący Rady nadmienił, że wszyscy wiemy o tym, że w budynku
Orkanówki mieści się Miejski Ośrodek Kultury, który prowadzi Miasto Mszana Dolna, po
czym poprosił o rozpoczęcie dyskusji i przedstawienie sprawy przez Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej – pana Piotra Armatysa.
Dyrektor MOK – na wstępie swojego przemówienia przedstawił rolę jaką spełniał budynek
Orkanówki.
Budynek ten, którego pomysłodawcą był ks.J.Stabrawa powstał z myślą o teatrze. Przez lata
mieściło się w nim kino, później Zagórzańskie Centrum Kultury, Bibliotek, Sportu i
Rekreacji w Mszanie Dolnej. Z czasem Centrum zostało przekształcone w Miejski Ośrodek
Kultury, który korzysta z wynajętych pomieszczeń do dzisiaj.
Dyrektor podkreślił, że budynek Orkanówki w którym mieści się Miejski Ośrodek Kultury
wymaga kapitalnego remontu. W 1997r. została przedłużona więźba dachowa i wymienione
pokrycie dachowe, a oprócz tego dokonywane były też drobne remonty pomieszczeń,
łazienek, wymiana oświetlenia, montaż odgromienia, itd.
Remonty, poza więźbą dachową i odgromieniem były wykonywane w ramach zapisów
umowy i w większości w wyniku zaleceń pokontrolnych.
W dalszej kolejności Dyrektor przedstawił zakres działalności prowadzonej przez Miejski
Ośrodek Kultury i ilość osób korzystających ze stałych form pracy Ośrodka.
Szczegółowe informacje zawiera treść wystąpienia Dyrektora MOK-u, która stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Po wystąpieniu dyrektora MOK-u, głos zabrał Radny p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta, który powiedział:
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„z inicjatywy Komisji przy udziale Burmistrza Miasta i Dyrektora MOK w dniu 21 listopada
2013r. doszło do spotkania z ks.proboszczem – Jerzym Raźnym. Tematem była próba
znalezienia rozwiązania pozwalającego ratować nasze wspólne dobro jakim jest budynek
Orkanówki. Przedstawiliśmy ks.Proboszczowi nasze stanowisko.
W związku z tym, że jest szansa w nowej unijnej perspektywie finansowej pozysku środków
na rewitalizację przy dofinansowaniu 70-80%, zaproponowaliśmy długoletnią dzierżawę
obiektu minimum 25 lat i terenów wokół niezbędnych do komunikacji i wymaganych zg
z przepisami bezpieczeństwa. Przedmiotem dzierżawy oprócz samego budynku powinny być
też tereny wokół i pas gruntu pozwalający na wyznaczenie ciągu pieszego z parkingu do
budynku Orkanówki. Także wokół samego budynku potrzebny jest pas gruntu na bezpieczną
i bezkolizyjną komunikację wokół budynku.
W tych realiach finansowych, kiedy do rewitalizacji dołożymy wkład własny 25%-30%
wartości projektu, czynsz dzierżawny w okresie trwania umowy zaproponowaliśmy jako
symboliczną złotówkę.
Po przedstawieniu naszego stanowiska poprosiliśmy ks. Proboszcza o potraktowanie sprawy
jako bardzo pilnej.
Ks.Proboszcz zapewnił, że myśli podobnie i sprawa Orkanówki też leży Mu głęboko na sercu
i że do końca roku uda się do Krakowskiej Kurii, aby przedstawić propozycję samorządu.
Po zakończeniu spotkania, w obecności ks. Proboszcza dokonaliśmy wizji w terenie wokół
Orkanówki.
Jako mieszkaniec uważam, że ten budynek powinien służyć mieszkańcom, bo w tym celu był
wybudowany”.
W dalszej części posiedzenia głos zabrała p.A.Knpaczyk – mieszkanka Mszany Dolnej
nadmieniła, że występuje z polecenia matki, która była spokrewniona z ks.J.Stabrawą.
P.A.Knapczyk wyraziła oburzenie faktem zamieszczenia w Tygodniku Podhalańskim
artykułu pt. „Nie z ambony”, a dotyczący budynku Orkanówki.
Następnie przedstawiła historię powstania budynku Orkanówki na podstawie zapisków
swojego ojca, który był dokumentalistą. Zwróciła też uwagę, co szczególnie podkreśliła, na
prawidłową nazwę budynku. To nie Orkanówka tylko Dom Ludowy im.Władysława Orkana.
Ten budynek to własność kościoła i proszę tego nie negować. Zwróciła się też z prośbą by
sprawę załatwiać ugodowo- dyplomatycznie.
Przewodniczący Rady – dialog wyszedł z naszej strony i my dalej chcemy tego dialogu. Nikt
nie neguje tego, że budynek jest Parafii i nikt nie chce tego Parafii zabierać, ale Miasto chcąc
inwestować swoje środki musi być długoletnim dzierżawcą, więc cały czas chodzi o tą
długoletnią dzierżawę.
W dyskusji brali udział również m.in.p.J.Chorągwicki, p.S.Józefiak, p.M.Majda, którzy
wypowiadali się w swoim własnym imieniu, nie zaś jako członkowie Rady Parafialnej, gdyż
jak twierdzili nie mają upoważnienia do reprezentowania Rady Parafialnej i do tego by
wypowiadać się w imieniu Parafii.
Pan J.Chorągwicki uważa, że trzeba wrócić do rozmów, zaś p.S.Józefiak i p.M.Majda
poinformowali o tym, że decyzja Rady Parafialnej w sprawie dzierżawy Orkanówki nie jest
negatywna, ale że została ona tylko odroczona przez Radę Parafialną na 3 miesiące.
Dyrektor MOK – stwierdził, że z prowadzonej dyskusji odnosi się wrażenie, jakby Miasto
chciało budynek zabrać, zawłaszczyć, a tymczasem cały czas jest mowa o długoterminowej
dzierżawie. Właścicielem budynku jest Parafia. My jesteśmy dzierżawcami i z roku na rok
mamy podpisywaną umowę. Chcemy długoletniej dzierżawy - jaką w 1996r. podpisał z nami
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Ks.Proboszcz Antoni Pawlita, bo umowa długoletnia pozwala na inwestowanie środków
finansowych i będzie to zgodne z przepisami, a dodatkowo dochodzi okazja taka, że
pojawiają się środki unijne na rewitalizację.
W dalszej części dyskusji radca prawny na zapytanie Przewodniczącego Rady kto powinien
przygotować projekt umowy czy właściciel, czy wynajmujący wyjaśnił, że projekt może
przygotować ktokolwiek. Nie ma to znaczenia. Umowa musi być negocjowana, więc żeby
przygotować projekt to musi być wola rozmowy i porozumienia się. Temat kto przygotowuje
projekt umowy jest tematem zupełnie pobocznym.
Pan M.Panek potwierdził to co powiedział Dyrektor MOK-u, że Miasto chcąc inwestować
w nieswój środek trwały to musi mieć umowę i długoletnią i trwałą.
Burmistrz Miasta – oświadczył, że w momencie długoletniej dzierżawy dalej właścicielem
budynku będzie Parafia. Naszą intencją było to by niejako odciążyć Parafię i wziąć na siebie
cały ciężar remontu tego budynku.
W dalszej kolejności Burmistrz Miasta przedstawił chronologicznie harmonogram działań
podejmowanych przez Urząd Miasta w sprawie Orkanówki począwszy od 2007r. do chwili
obecnej tj. roku 2014.
Pierwsze pismo skierowane do ks.Proboszcza zawierało krótką historię budynku, zakres
prowadzonej tam działalności, ocenę stanu technicznego budynku, informację o braku
możliwości finansowania generalnego remontu z uwagi na brak tytułu własności, wzmiankę o
funduszach unijnych i możliwości pozyskania funduszy. W kolejnym akapicie zawarta była
prośba o rozważenie darowizny na rzecz Miasta, a jeśliby nie było na to zgody, to prośba o
długoletnią dzierżawę (15 lat) z zachowaniem dotychczasowych warunków – czynszu.
Starania nie przyniosły rezultatu.
Po korespondencji zapoczątkowanej 13.12.2007r. i prowadzonej w 2008r. i 2009r. do tematu
Orkanówki powrócono jesienią 2013r., kiedy to pojawiły się informacje o planowanych
środkach unijnych na lata 2014-2020, w tym m.in. na rewitalizację obiektów i przestrzeni
publicznej.
Wtedy Urząd Miasta kolejny raz wystąpił z propozycją długoletniej dzierżawy Orkanówki
umożliwiającej starania o unijne pieniądze.
Szczegółowy harmonogram działań Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ws. „Orkanówki”
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta kontynuując, powiedział, że Orkanówka doskonale wpisuje się
w wymagania i warunki określone przy staraniu się o środki unijne na rewitalizację obiektu,
w tym m.in. taki, że po remoncie obiekt ma pełnić ważną rolę w życiu społecznym,
kulturalnym. Istotnym warunkiem jest też rola takiego obiektu w przeszłości.
Miasto daje gwarancję tego, że obiekt ten odzyska należny mu blask i będzie on służył nam
wszystkim. Zakres prac jest ogromny. Trzeba mieć środki na wkład własny i trzeba zapewnić
trwałość projektu po zrewitalizowaniu przez 5 lat - i Miasto to zapewni.
Na koniec Burmistrz Miasta odczytał e-maila otrzymanego od ks.Proboszcza w związku z
zaproszeniem na dzisiejszą sesję, w którym ks. Proboszcz pisze, że „z powodu braku
dokumentów dot. propozycji umowy dzierżawy pom.Urzędem Miasta a Parafią moje
przybycie na sesję Rady Miasta jest bezzasadne. Aby można było kontynuować merytoryczny
dialog, konieczne jest przygotowanie projektu umowy dzierżawy dotyczący budynku
Orkanówki jak i przyległych działek. W projekcie umowy powinny znaleźć się m.in. kwestia
rozbudowy budynku. Należy także rozważyć kwestie, czy starania się o środki zewnętrzne są
możliwe w partnerstwie Miasto-Parafia.
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Konieczne jest również przeprowadzenie inwentaryzacji budynku i oszacowanie szkód
powstałych w czasie wynajmu budynku przez Miasto.
W związku z powyższym Rada Parafialna podjęła uchwałę o odroczeniu decyzji dotyczącej
umowy dzierżawy.”
W kolejnym swym wystąpieniu Burmistrz Miasta nadmienił, że o stanowisku Rady
Parafialnej co do sprawy długoletniej dzierżawy Orkanówki dowiedział się z ogłoszeń
parafialnych.
Zasygnalizował również, że czasu na złożenie dokumentu w ramach MRPO to jest ten rok.
Rok 2014 to ten czas, który musimy wykorzystać. Ostatni czas na przygotowanie wniosku.
Doraźne umowy mijają się z celem.
W dalszej części głos zabrał p.F.Dziedzina – Wicestarosta Limanowski – który odniósł się do
sprawy dzierżawy budynku Orkanówki. Powiedział, że musi być konsensus, żeby doszło do
podpisania umowy.
Tytułem tego, żeby jakieś środki pozyskać to jest ta dzierżawa, na którą Parafia powinna się
zgodzić. Gdyby doszło do podpisania tej umowy, to środki unijne z perspektywy 2014-2020
można byłoby pozyskać. Pan Wicestarosta prosił by doszło do spotkania i by nie odkładać
tematu na 3 m-ce.
p.Aleksander Malec – mieszkaniec Mszany Dolnej – zwrócił się z zapytaniem czy o środki
unijne może wystąpić tylko dzierżawca, który ma zapewnioną długoletnią dzierżawę, czy
właściciel?
Burmistrz Miasta – o środki finansowe może wystąpić ten kto ma tytuł do budynku i jak
najbardziej Parafia może bo jest właścicielem budynku. Jeśli jest wola Parafii, żeby to
remontować to nic nie stoi na przeszkodzie i nie było tej przeszkody również w 2007r.
Przewodniczący Rady – podsumowując, dajmy jeszcze raz sygnał i przygotujmy projekt
przedwstępnej umowy.
Burmistrz Miasta – to właściciel obiektu pisze warunki umowy. My chcemy, żeby obiekt
pełnił tą funkcję, którą pełni – nie stawiamy żadnych warunków.
Po wypowiedzi Burmistrza Miasta, Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj.
Ad.4. Informacja na temat planowanych zmian w systemie całodobowej opieki
medycznej na terenie powiatu limanowskiego.
Przewodniczący Rady – na dzisiejszą sesję zaprosiłem Pana Dyrektora Szpitala Powiatowego
w Limanowej, od którego otrzymałem informację e-mailową. Dyrektor informuje, że nie
może uczestniczyć w sesji ze względu na pilne obowiązki służbowe. Jednocześnie podaje
informację, że Dyrekcja Szpitala nie planuje zmian w systemie całodobowej opieki
medycznej na terenie powiatu limanowskiego. Opieka w tym zakresie jest zabezpieczona do
końca I kwartału br.
Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
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P.F.Dziedzina – Wicestarosta Limanowski – powiedział, że sprawami karetek zajmuje się
Wojewoda, po czym przedstawił ogólne zamierzenia co do tej zmiany na terenie
województwa, które ma być podzielone na 2 części: północną i południową.
Co do Mszany to Mszana miała lekarza w obsłudze i tego lekarza ma nie być. Ma być 2-ch
ratowników.
Burmistrz Miasta – nasza troska dotyczy planów Pana Wojewody w sprawie zamiany karetki
typu „S” na karetkę typu „P”. My w tej chwili w Mszanie Dolnej dysponujemy karetką typu
„S” czyli karetką specjalistyczną, gdzie oprócz kierowcy i dwóch ratowników medycznych
jest lekarz.
Plany Wojewody są takie, na co i tak bezpośredniego wpływu mieć nie będziemy, że od
1 kwietnia w całym województwie małopolskim na jeden powiat ma być jedna karetka typu
„S”.
W rozumieniu nas ta karetka będzie stacjonować w Limanowej (bo nie gdzie indziej).
Miejscowości od Limanowej do Mszany Dolnej dzielą się w km 30- 40 a nawet 50-ciu.
Nie po to też przygotowano pomieszczenia o wysokim standardzie w remizie, żeby nam tę
możliwość zabrać. Obawiamy się o to, że ważniejsze są oszczędności, niż życie i zdrowie
pacjenta. Nasze stanowisko jest jednoznaczne.
Po przedstawieniu sprawy planowanych zmian w systemie funkcjonowania pogotowia
ratunkowego, Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Miasta przygotowała projekt
rezolucji w tej sprawie, po czym odczytał jej treść i poddał ją pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Rezolucję nr 1/2014.
Rezolucja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.4a. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Mszana Dolna do rządowego
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz podwyższenia kryterium
dochodowego do 150% uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.
Projekt uchwały przedstawiła p.S.Kogut – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej wyjaśniając, że wszystkie gminy, które chcą pozyskać środki finansowe
z rządowego programu na dożywianie są zobligowane do opracowania i przyjęcia programu.
Po omówieniu programu, o którym mowa wyżej, Przewodniczący obrad przystąpił do
odczytania projektu uchwały. Po jego odczytaniu poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVI/314/2014
w sprawie przystąpienia Miasta Mszana Dolna do rządowego wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 oraz podwyższenia kryterium dochodowego do 150%
uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
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Ad.4b. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Osłonowego w
zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na dożywianie przez mieszkańców Miasta
Mszana Dolna.
Projekt uchwały przedstawiła p.S.Kogut – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej.
Ta uchwała jest konsekwencją uchwały Ministerstwa i ma na celu dotarcie z pomocą do osób
o najniższych dochodach, rodzin wielodzietnych i niepełnych, oraz do osób starszych,
samotnych, chorych, niepełnosprawnych, którzy pozostają w trudnej sytuacji bytowej lub
ponoszą znaczne wydatki z innego tytułu np. na zakup leków, co prowadzi do obniżenia
poziomu ich życia.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVI/315/2014 w
sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków
ponoszonych na dożywianie przez mieszkańców Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad.4c. Informacja n.t. śmieci
Radna p.B.Cieżak – Z-ca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska – poinformowała
o posiedzeniu Komisji na którym Komisja zapoznała się ze szczegółowym wywozem śmieci
za poprzednie półrocze i ilością wywożonych śmieci. Łącznie wywieziono 524 tony śmieci
w tym 703 kg stanowiły bioodpady. W przeliczeniu na 1 mieszkańca tj. 14 kg miesięcznie.
Wątpliwość budzi bardzo mała ilość wywiezionych bioodpadów, w związku z czym do firmy
wywozowej zostało skierowane pismo celem szczegółowego rozliczenia się z wywozu
śmieci.
P.B.Cieżak przedstawiła również informację w sprawie złożonych nowych deklaracji
w związku ze zmianą stawek obowiązujących od 1.01.2014r.
Szczegółowe informacje zawarte są w protokole z posiedzenia Komisji z dnia 15 stycznia
2014r.
Burmistrz Miasta – skorygował dane dotyczące złożonych nowych deklaracji i podał nową
informację w tym temacie wg stanu na dzień 27.01.2014r.
Niezłożonych jest 157 deklaracji. W związku z tym, zostały wysłane zawiadomienia
o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z nie złożeniem deklaracji.
Burmistrz Miasta przedstawił również zestawienie dotyczące składania deklaracji
w poszczególnych rejonach Mszany Dolnej. Najgorzej ze składaniem deklaracji jest na
ul.Starowiejskiej, Słomka, Krakowskiej, Leśnej, Spadochroniarzy.
Złożonych jest 1438 deklaracji na 1595.
Radny p.J.Stożek – z czego zostaną pokryte starty za II płr. i jakie są straty wynikłe z
niepłacenia? Ile procentowo osób nie płaci za śmieci i jakie użyto wobec nich sankcje? Ile
osób lub firm jest zwolnionych z opłat?
W odpowiedzi Burmistrz - żadna osoba nie jest zwolniona z opłat za śmieci, natomiast firmy
same zawierają umowy i Miasto nie wybierało firmy wywozowej dla firm. Natomiast Straż
Miejska już 2 razy kontrolowała na terenie miasta posiadanie umów przez firmy.
7

Co do kolejnego pytania to ok.70tys. zł. brakuje za rok 2013 żeby system się zamknął. Ci,
którzy nie zapłacili muszą spodziewać się egzekucji. Niepłacenie się nie przedawnia. Innej
możliwości nie ma.
Na koniec Burmistrz Miasta nadmienił, że czeka na spotkanie w Mszanie Dolnej z panem
Arkitem - posłem PO „ojcem” ustawy śmieciowej.

Ad.5. 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:
► budowa chodnika na ul.Krakowskiej – na moment przerwano roboty przy ul.Krakowskiej.
Prace postępują. Nasze roboty zbiegły się i korespondują z informacją przekazaną przez pana
Marszałka Sowę, że na ten rok przewidziany jest kapitalny remont drogi krajowej 968 na odc.
Lubień –Mszana Dolna.
► kanalizacja, łącznik ul.Starowiejskiej i M.Kolbego (dawny postój taksówek) – pierwszy
etap założony na 2013 rok został zrobiony.
► 16.12.2013r. – spotkanie z dyr.J.Grygą i p.A.Wachowską – GDDKiA ws. budowy
chodników przy DK 28 (ul.Zakopiańska i ul.Słomka). Spotkanie napawa optymizmem.
► 17.12.2013r. – Limanowa, wręczenie honorowej nagrody Małopolskiej Izby Turystyki –
„Parzenicy” za promocję i wpływ na rozwój turystyki;
► 6.01.2014r. – Park Miejski, I Orszak Trzech Króli,
► 9.01.- Niedźwiedź, spotkanie wójtów gmin – uczestników szwajcarskiego programu
solarnego ws. nałożonej korekty finansowej.
► 9.01.- spotkanie z dyr. PZD (Powiatowy Zarząd Dróg) w Limanowej w spr. prac nad
koncepcją budowy ostatniego odcinka chodnika przy drodze powiatowej (ul.Orkana).
► 10.01. – spotkanie z przedstawicielem EMPOL i wspólnotami mieszkaniowymi nt.
funkcjonowania systemu zbiórki odpadów po 6-ciu miesiącach. Mieliśmy zastrzeżenia co do
ilości bioodpadów i skierowaliśmy do firmy prośbę o wyjaśnienie. Burmistrz odczytał
odpowiedź firmy w tej sprawie.
► 15.01.- posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska nt. gospodarki odpadami.
► 20.01.- Tarnów, spotkanie z Wojewodą Małopolskim (m.in. MRPO),
► 21.01.- spotkanie z Prezesem Spółki „Górna Raba” w sprawie przyszłości oczyszczalni
ścieków w Mszanie Dolnej i wspólne ustalenia koncepcji jej rozbudowy z uwzględnieniem
nowych linii kolektora sanitarnego w terenach miejskich,
► 21.01. - Limanowa, spotkanie Wspólników GWT z potencjalnymi prywatnymi
inwestorami.
► 23.01. – Urząd Gminy Mszana Dolna, spotkanie w spr. ratowania linii kolejowej
Chabówka-Nowy Sącz, budowy trasy przez Piekiełko i Mszanę Dolną, a także kwestia
przejmowania mienia PKP (stacje, drogi) przez samorządy.
► 23.01. – Limanowa, przekazanie Policji Limanowskiej quada zakupionego przez
samorządy.
- uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (wystawa metaloplastyki w Bibliotece, spektakl
„Pod papieskim oknem”);
- uczestnictwo w spotkaniach noworocznych.
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Ad.6. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny p.W.Broczkowski – odczytał dwie pisemne interpelacje wraz z uzasadnieniem
w sprawie:
1) rowu przydrożnego i przebudowy przepustu na odc.ok.100m.b. przy ul.Krakowskiej.
2) oświetlenia drogi wewnętrznej na os.Krupciówka (prośba o zamontowanie 3 opraw
oświetlenia ulicznego na istniejących słupach).
Radny przekazał pisemne interpelacje na ręce Burmistrza Miasta.
Radna p.A.Sasal – Mszana pięknieje, ale co z obrzeżami Miasta – dot.osiedla
mieszkaniowego. Obiecał pan, że podejmie starania dot.łącznika ul.Starowiejska –
Krakowska. Rozumiem, że w tym roku nie było na to środków w budżecie, ale na 2014 rok
też nie ma na to przeznaczonych środków. Czy można mieć nadzieję na realizację tego
zadani?
To samo odnośnie ulicy Popiełuszki – jest błoto i droga standardem odbiega od pozostałych.

Ad.7. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2014
a)
b)
c)
d)

przedstawienie projektu budżetu
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej,
odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji Budżetowej Rady Miasta Mszana
Dolna, opinii RIO – przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza
Miasta do projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem budżetu i wnoszonymi dodatkowo poprawkami,
f) głosowanie wymienionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta,
g) głosowanie uchwały budżetowej.
Projekt budżetu na 2014 rok przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta.
Zgodnie z projektem dochody budżetu na 2014r. zaplanowano w wysokości 21.425.266,55zł.;
wydatki w kwocie 21.717.673,11zł.
Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w
kwocie 292.406,56zł.
Przychody w tym roku zaplanowano w wysokości 1,4 mln zł.; rozchody w wysokości
1.107.593,44zł.
W dalszej części posiedzenia p.Skarbnik Miasta odczytała opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2014.
Opinia RIO stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna uzasadniając, że został on sporządzony
z uwzględnieniem wymagań obowiązującego prawa.
Planowane dochody budżetu, a w szczególności ich wysokość i źródła pochodzenia pozostają
w zgodzie z wymogiem realności planu dochodów.
Wydatki budżetu obejmują środki na zadania własne, w tym zadania własne obowiązkowe
oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Zachowany jest normatyw kwoty planowanych wydatków bieżących w relacji do
planowanych dochodów bieżących.
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Relacja kwoty przeznaczonej na spłatę długu wraz z kosztami jego obsługi do planowanych
dochodów budżetu nie przekracza wskaźnika wyliczonego wg wzoru z art. 243 ustawy o
finansach publicznych.
Ponadto wartości ujęte w projekcie budżetu w ocenie RIO nie odstępują od wartości
przyjętych w równolegle opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2014-2025.
W dalszej części Radny p.J.Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
przedstawił opinię Komisji.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu
miasta na 2014 rok i związany z tym projekt WPF (wieloletniej prognozy finansowej).
Burmistrz Miasta – w odniesieniu do ppkt d) omawianego punktu porządku obrad
poinformował, że nie ma uwag i autopoprawek do projektu budżetu.
Nadmienił przy tym, że również żadna z Komisji Rady nie złożyła poprawek do projektu
uchwały budżetowej.
Radny p.W.Broczkowski – poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Budżetowej, gdzie Burmistrz wspomniał, że 50 tys.zł. przewidziane w dziale 921 jest z
przeznaczeniem na projekt centrum kultury przy ul.Marka.
Radny wyraził obawy, że jeśli budżet zostanie uchwalony to Burmistrz będzie mógł
dysponować tymi środkami. Radny p.W.Broczkowski uważa, że należy poczekać (te 3 m-ce)
na stanowisko Kurii w sprawie Orkanówki.
Radny p.W.Broczkowski stwierdził, że jeśli założymy środki w budżecie na projekt Centrum
Kultury to „pogrzebiemy” sprawę Orkanówki, uważa więc, że należy poczekać na jej
rozwiązanie.
Burmistrz Miasta – ustosunkowując się powiedział, że nikt od razu nie będzie zlecał projektu.
Zaznaczył też, że nikt nie odniósł się do „naszego stanowiska od 2-ch miesięcy w sprawie
Orkanówki”.
Wobec braku innych uwag i pytań, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
budżetowej na 2014 rok, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2014
Nr XLVI/316/2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2014-2025.
p.Skarbnik Miasta odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2014-2025.
Opinia ta stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały, uzasadniając, iż został on sporządzony z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów prawa.
Przyjęte w projekcie wartości są spójne z projektem uchwały budżetowej na 2014r.
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Wobec braku uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVI/317/2014 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2014 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu z sesji.

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.T.Filipiak:
► pytanie p.W.Broczkowskiego - przepust przy ul.Krakowskiej – będzie rozmowa na
miejscu jutro o 9.30;
► kwestia oświetlenia – proszę nie łączyć oświetlenia na ul.Krakowskiej z innym – na
Krupciówce. Profexim idzie ulicą Krakowską i nie ma możliwości wykonania oświetlenia na
osiedlu Krópciówka przy okazji realizacji takiego zadania na ul.Krakowskiej.
► p.A.Sasal martwi się o infrastrukturę na osiedlu Krakowska. Łącznik przez osiedle – gdy
zrobimy to istnieje obawa, że będzie tam dochodziło do przekraczania prędkości. Są głosy
takie, żeby to zostawić.
► ul.ks.J.Popiełuszki – nie ma tam odwodnienia i wysypanie grysem drogi to rozwiązanie na
chwilę. Trzeba z tym zrobić, ale nie da się wszystkiego od razu.
Ad.10. Wolne wnioski.
W tej części głos zabrał p.F.Dziedzina – Wicestarosta Limanowski, który odniósł się do
spraw związanych z niniejszą sesją, a głównie uchwalonego przez Radę Miasta budżetu na
2014 rok składając gratulacje.
Ad.11. Zamknięcie obrad XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął
obrady XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec
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