Protokół Nr XLVII/14
z XLVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
20 marca 2014r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył p.Adam MALEC - Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna.
Protokołowała Danuta Puto – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 9.00 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 – 15 Radnych.
Przebieg

obrad

1. Otwarcie XLVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XXXIV zwyczajną sesję Rady Miasta oraz powitał
wszystkich zebranych. Następnie Przewodniczący Rady przeczytał porządek obrad. Radni nie
zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Kolejno Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Burmistrza Miasta Mszana Dolna
wprowadza do porządku obrad po pkt 11 jako pkt 11a:
projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
oraz jako pkt 11b
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2014 roku”
Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z uwzględnieniem powyższej
zmiany, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XLVII zwyczajnej
sesji Rady Miasta.
Otwarcie XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Kolejno Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad, tj.:
2. Przyjęcie protokołu nr XLIII/13 z sesji Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XLIII/13 z posiedzenia Rady Miasta był
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Został on również przesłany do radnych pocztą
elektroniczną. Następnie zapytał czy są jakieś uwagi do tego protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr
XLIII/13 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr XLIII/13 z posiedzenia
Rady Miasta Mszana Dolna.
Następnie Pan Roman Duchnik prezes Górnej Raby wygłosił prelekcję na temat: Zmiany
aglomeracji wodnych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.
Po zakończeniu tego wystąpienia radny Pan Stanisław Andrzej Dudzik przedstawił krótką
informację z spotkania trzech komisji: rozwoju przestrzennego i gospodarki mieszkaniowej,
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ochrony środowiska, budżetowo-gospodarczej, które odbyło się w dniu 14 marca a w którym także
wziął udział Pan Duchnik. Dotyczyło ono między innymi tematu wniesienia majątku Miasta
Mszana Dolna do spółki „Górna Raba” z określeniem korzyści dla miasta i warunków na jakich to
wniesienie powinno nastąpić.
3. 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:
► 28 styczeń 2014 r. spotkanie z przedstawicielami ZDW Kraków i kierownictwa rejonu ZDW
Myślenice w sprawie uwag mieszkańców do budowy chodnika na osiedle Wójty oraz odwodnienia
tego terenu. Uwagi zostały przyjęte, do projektu naniesiono poprawki, prace zostały rozpoczęte i
my z tego tytułu kosztów nie poniesiemy.
► Ruszyła na nowo budowa chodnika przy ul. Krakowskiej, są już pierwsze metry ułożonej
kostki, nowe ledowe oprawy na istniejących już słupach. Takie same oprawy pojawią się na
nowych słupach od przejścia do osiedla Zarąbki aż do granic miasta w stronę Kasinki Małej.
Trwają też prace na pozostałym odcinku ale są mniej zaawansowane ponieważ konieczne są
zmiany projektu w zakresie kanalizacji burzowej.
► 29 styczeń 2014 r. coroczne spotkanie spotkanie opłatkowe z emerytami i rencistami z terenu
Miasta Mszana Dolna, Gminy Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź.
► 30 styczeń 2014 r. spotkanie z mieszkańcami wspólnoty bloków „kolejowych” z ul. Kolbego,
temat: co dalej z kanalizacją i przebudową drogi łączącej ul. Kolbego z ul. Starowiejską? Jest
zgoda wspólnoty na poszerzenie wylotu tej uliczki do ul. Kolbego, żeby mogły się tam minąć 2
samochody i żeby powstał tam też bezpieczny chodnik dla pieszych. Dzisiaj ruszyły na tym
odcinku roboty związane z kanalizacją.
►31 styczeń 2014 r. pożegnanie Pani Zosi Łabuz, która odeszła na emeryturę po 41 latach pracy
w samorządzie, przestała tym samym pełnić obowiązki sekretarza miasta i jednocześnie złożyła
rezygnację z prac w radzie społecznej SPZOZ Mszana Dolna.
►03 luty 2014 r. rozpoczęcie akcji straży miejskiej pod tytułem „bezpieczne ferie”
►07 luty 2014 r. kolejna akcja Biblioteki - swoje prace prezentowało koło fotograficzne „Pluszcz”
►14 luty 2014 r. konwent wójtów i burmistrzów powiatu limanowskiego w Limanowej, temat
główny to zaopatrzenie ludności w wodę. Jesteśmy w sytuacji dużo lepszej niż sprzed 2 lat, za parę
dni zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe czyli rozpoczynamy trzeci przedostatni etap,
który wyłoni firmę, która na nasze zlecenie wykona już koncepcje ostateczną z projektem
budowlanym i technicznym ujęć i stacji uzdatniania wody. Kolejny etap to rok 2015 i fizyczna
budowa tej inwestycji przy ul. Spadochroniarzy, co ma zakończyć nasze kłopoty z wodą.
►15 luty 2014 r. IV Ogólnopolska Spartakiada Narciarska Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży. Miasto Mszana Dolna wraz z innymi gminami pomaga w realizacji tych zawodów.
►18 luty 2014 r. kolejne comiesięczne spotkanie z wojewodą małopolskim Panem Jerzym
Millerem w Tarnowie oraz wręczenie promes. Przywiozłem stamtąd 340 tyś, to jest kwota, która
sfinansuje prace projektowe ujęć i stacji uzdatniania wody pitnej czyli trzeci etap omawianej
powyżej inwestycji.
►19 luty 2014 r. spotkanie w urzędzie z P. Dyrektorem Tomaszem Dulem oraz z
przedstawicielem firmy z Warszawy, który pomaga gminom przygotować optymalny i prawidłowy
SIWZ dla trzeciego etapu omawianej powyżej inwestycji.
►20 luty 2014 r. posiedzenie zarządu spółki „Górna Raba” temat główny to przekazanie gruntów
miejskich spółce. Było to spotkanie sygnalizacyjne, następnie było spotkanie trzech komisji o
którym mówił Pan radny Andrzej Dudzik. Konkluzja – nie ma się czego obawiać jeśli chodzi o
oczekiwania spółki żebyśmy wnieśli aportem te niecałe 2 hektary do spółki. Jest to niezbędne, aby
spółka mogła funkcjonować musi być na swoim. Miasto nigdy nie odbierze tego gruntu pod
budynkami i reaktorem, więc tego stanu nie ma co dalej utrzymywać. Chcemy zrobić jednocześnie
dwie rzeczy: Rada Miasta podjęłaby uchwałę o wniesieniu do spółki terenów komunalnych
natomiast zarząd Spółki i Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby zwolniłby z umowy użyczenia
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teren prawie równy temu, który my przekazujemy czyli ten który jest dzisiaj w zarządzie dyr.
Dula.
►25 luty 2014 r. spotkanie uczestników programu „solarnego” w Urzędzie Gminy, w sprawie
nałożonej korekty finansowej. Okazało się na szczęście, że korekty nie będzie a z powstałych
oszczędności będzie realizowany drugi etap.
►28 luty 2014 r. Koninki - spotkanie „grupy solarnej” z P. senatorem S. Hodorowiczem.
►1 marzec 2014 r. Limanowa – wspólnie z grupą radnych wzięliśmy udział w uroczystościach z
okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych.
►2 marzec 2014 r. MOK Mszana Dolna – doroczne zgromadzenie wędkarzy koła PZW Mszanka.
►5 marzec 2014r. rozpoczęcie dyżuru pracowników US, którzy przyjmują zeznania podatkowe,
po raz pierwszy przyjmują je także w formie elektronicznej. Zapotrzebowanie na takie akcje jest
bardzo duże. Dyżur ten będzie odbywał się w każdą środę aż do 30 kwietnia.
►6,7 marzec 2014 r. spotkania szkoleniowe dla mieszkańców posiadających urządzenia solarne z
pracownikiem technicznym firmy SKORUT SYSTEMY. W spotkaniach uczestniczyło ponad 100
osób.
►7 marzec 2014 r. Pensjonat JANDA - inauguracja Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
►13 marzec 2014r. spotkanie przedsiębiorców i samorządowców z marszałkiem małopolskim M.
Sową i szefem Agencji Rozwoju Regionalnego Małopolski.
►14 marzec 2014r. spotkanie wspólne 3 komisji i rozmowy z przedstawicielami Spółki i
ZGDGRiK o czym mówił radny Pan Andrzej Dudzik
►19 marzec 2014r. otrzymaliśmy pismo (faksem) o potencjalnej możliwości finansowania z
oszczędności uzyskanych na przetargach naszego wniosku aplikacyjnego złożonego w 2010 r. w
sprawie adaptacji istniejącego budynku (Sokoła) w stanie surowym przy ul. Piłsudskiego oraz
rozbudowy i adaptacji dzisiejszej sali biblioteki na salę widowiskową na potrzeby kultury. Jest to
wspólna inwestycja w Niżnej i w Mszanie. Możliwa kwota dofinansowania to 800 tys. euro, co
najważniejsze stosunek dofinansowania to: 85% środki unijne, 15% nasze środki. Wkład własny
czyli około pól miliona moglibyśmy sfinansować z środków szwajcarskich, które przeleje nam
ministerstwo (zaległe transze programu solarnego).
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna p. J. Kotarba – Zgłosiła następujące interpelacje:
1. W sprawie posprzątania nabrzeża rzeki Mszanka od świateł do galerii oraz od strony ul.
Podhalan. P. Kotarba rozmawiała w tej sprawie z P. T. Dulem, P. M. Baranem oraz P. P.
Armatysem i wszyscy doszli do wspólnego wniosku, że powinno być posprzątane to nabrzeże. Czy
P. Burmistrz mógłby interweniować, żeby RZGW pokryło koszty wywozu śmieci.
2. Czy w ramach podniesienia bezpieczeństwa można by było zainstalować na ul. Zakopiańskiej
odblaskowe słupki oznaczające wjazdy na posesje, gdyż wjazdy te są wąskie i nieoświetlone.
3. 14 lutego odbyło się wspólne spotkanie komisji zdrowia, profilaktyki uzależnień i spraw
socjalnych z komisją oświaty i kultury w MOPS dotyczące działalności ośrodka za 2013r. Komisje
wyraziły opinię, że w budżecie miasta na 2014r. powinny się znaleźć środki na zatrudnienie na
pełny etat asystenta rodziny i psychologa. Psycholog był zatrudniony od 1 czerwca do 31 grudnia,
odbył on bardzo dużo spotkań co pokazuje, że taki etat jest potrzebny. Odnośnie asystenta rodziny
należy się postarać aby znaleźć pieniądze na ten etat, bo istnieje obawa, że inne ośrodki będą
chciały zatrudnić P. Agnieszkę Kozicką a my stracimy tym sposobem bardzo dobrego specjalistę.
Jest to nowe stanowisko w strukturze MOPS.
Radna p. A. Sasal – Odczytała przekazane na jej ręce pismo od mieszkańców osiedla „Krakowska”
oraz bloku „Oświata”z prośba o ujęcie w planach budżetu Miasta Mszana Dolna na 2014 r.
inwestycji dotyczącej modernizacji łącznika drogi od ulicy Starowiejskiej do ulicy Krakowskiej
przebiegającej przez osiedle mieszkaniowe oraz ulicy ks. Jerzego Popiełuszki. Pismo to następnie
p. radna A. Sasal przekazała p. Burmistrzowi.
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Radna p. B. Ciężak – Zgłosiła następujące interpelacje:
1. W sprawie utrzymania czystości przystanków autobusowych na ul. Słomka ( na 42 sesji w
ubiegłym roku padło zapewnienie, że ZGK te miejsca posprząta jednak do tej pory tego nie
uczyniono).
2. Uzupełnienia pobocza na 84,4 km na ulicy Słomka, to jest miejsce gdzie dzieci wsiadają do
busa.
Radna p. A. Rataj – W imieniu mieszkańców osiedla Krystusy przypomniała o potrzebie
wykonania nawierzchni na drodze osiedlowej ( wzdłuż potoku). Przekazała też prośbę
mieszkańców osiedla Aksamity i Machaje o załatanie dziur w asfalcie na drogach osiedlowych
Radny p. J.Stożek – 1. Pytanie o możliwość przeczyszczenia przepustów pod ulicami, żeby się nie
zatkały i żeby woda nie wylewała się na jezdnię.
2. Pytanie czy jest jakiś sposób, żeby ograniczyć natężenie ruchu na ul. Spadochroniarzy, który
znacznie się zwiększył z powodu prac trwających na ul. Krakowskiej.
3. Wypowiedział się także w temacie sprzątania nabrzeża Mszanki, poruszonego wcześniej przez
p. radną Kotarba, podkreślając, że sprawa ta leży w interesie zarówno RZGW jak i mieszkańców.
Radny p. W. Broczkowski – odczytał pisemne odpowiedzi p. Burmistrza na odczytane i złożone
przez niego na poprzedniej sesji pisemne interpelacje.
1. Dotycząca zasypanego rowu przy drodze wojewódzkiej 968 przy ul. Krakowskiej w rejonie
zjazdu z tejże drogi do zabudowań osiedla Wójty.
W piśmie Burmistrz odpowiada, że praktycznie wszystkie uwagi ze strony Miasta Mszana Dolna
zostały przyjęte, przepust zostanie przebudowany, natomiast rów odtworzony i udrożniony.
Sprawę tę należy uznać za pozytywnie załatwioną.
2. Dotycząca budowy oświetlenia na osiedlu Krupciówka.
W piśmie Burmistrz odpowiada, że na dwie składane przez p. radnego Broczkowskiego
interpelacje w tej sprawie (wrzesień 2011 r., luty 2012 r.) z zapisów protokołów nie wynika, żeby
jego odpowiedzi w tej kwestii były przychylne, w pierwszym przypadku brak nawet odpowiedzi
na powyższy temat. W związku z tym żaden z opisanych przypadków nie mógł być podstawą do
sformułowania przesłania do sąsiadów p. radnego, że przy okazji budowy oświetlenia przy ul.
Krakowskiej uda się oświetlić drogę osiedlową. W odpowiedzi P. Burmistrza pisze dalej, że nowa
linia oświetlenia nie jest kwestią łatwą, prosta i szybką do wykonania. Miasto obowiązuje pełna
procedura. Absolutnie niekwestionowana jest potrzeba oświetlenia tego osiedla ale na tę chwilę nie
jest to możliwe. W pierwszym rzędzie po zakończeniu prac na ul. Krakowskiej należy się zająć
projektowaniem bezpiecznego i oświetlonego chodnika na ul. Zakopiańskiej, droga krajowa 28.
Kolejno P. radny W. Broczkowski odniósł się do odczytanych odpowiedzi P. Burmistrza.
1. W nawiązaniu do pierwszej odpowiedzi podziękował za pozytywne załatwienie sprawy rowu i
przepustu na ul. Krakowskiej.
2. W nawiązaniu do drugiej odpowiedzi stwierdził, że z zapisów protokołów wynika, że
odpowiedzi na obie jego interpelacje były przychylne i dawały nadzieję na powrót do tematu w
przyszłości tj. w czasie realizacji oświetlenia na ul. Krakowskiej. Stąd też jego ostatnia interpelacja
w tej sprawie na piśmie. Pan radny podkreśla, że nikomu nic nie obiecywał ale rozmawiał z
mieszkańcami co sądzą o tym pomyśle. Pan Broczkowski odpowiada dalej, że doskonale zna
wszystkie procedury. Udzielona przez P. Burmistrza pisemna odpowiedź pozwala mu liczyć na
pozytywne załatwienie tego tematu w przyszłości.
Radny p. S. A. Dudzik - Poruszył temat oświetlenia miasta, wskazując, że potrzeby w tym zakresie
zgłaszają także mieszkańcy z jego okręgu wyborczego. Szukając obniżki kosztów oświetlenia
należy rozważyć jego modernizację i zastosowanie nowoczesnych lamp. Wiadomo, że będzie
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trzeba ponieść nakłady finansowe ale z pewnością spłacą się one w realnym horyzoncie
czasowym.
Radny p. J. Karczewski – Zwrócił się z pytaniem jak wysoki byłby koszt lamp solarnych, które są
alternatywą dla miejsc gdzie musiałaby być zaprojektowana bardzo długa linia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie dochodów,
wydatków i przychodów.
Radny p. J. Karczewski - przewodniczący komisji budżetowej Rady Miasta Mszana Dolna
przedstawił informację z posiedzenia członków tej komisji, na którym przedyskutowano projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie dochodów, wydatków i
przychodów oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na
lata 2014-2025. Wszyscy członkowie komisji w głosowaniu jawnym zaopiniowali pozytywnie
projekty obu uchwał.
Skarbnik miasta p. Bernadeta Ziemianin omówiła projektowane zmiany.
Zmiany w planie dochodów - załącznik nr 1 do uchwały. Zmiany w planie wydatków – załącznik
nr 2.1 do uchwały. Zmiany w planie wydatków majątkowych – załącznik nr 2.2 do uchwały.
Zmiany w planie przychodów- załącznik nr 3 do uchwały.
Z pytaniem do projektu zmian w budżecie wystąpiła radna p. A. Sasal. Dotyczyło ono działu 700
gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o 15 tys. zarządzeniem P. Burmistrza na zakup gruntu.
P. Skarbnik wytłumaczyła, że zgodnie z opinią RIO przy wymianie gruntu nie możemy
kompensować dochodów z wydatkami, ale musimy działkę kupić i mamy wydatek, a naszą
działkę sprzedać i mamy dochód, musi być kwota i po stronie dochodów i po stronie wydatków.
Mając fakturę i wydatek na 17 tys. a mając w budżecie na ten cel 5 tys. doszłoby do przekroczenia
w budżecie. Ponieważ p. Burmistrz posiada kompetencje do przeniesienie środków w rozdziale z
wydatków bieżących na majątkowe z wyłączeniem przedsięwzięć więc takiego przeniesienia
dokonał.
Przewodniczący Rady p. A. Malec przystąpił do odczytania projektu uchwały. Po jego odczytaniu,
poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za”, 0-przeciw i 0-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XLVII/318/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
miasta na rok 2014 po stronie dochodów, wydatków i przychodów .
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna
na lata 2014-2025.
Skarbnik miasta p. Bernadeta Ziemianin omówiła projektowane zmiany.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie podał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za”, 0-przeciw i 0-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XLVII/319/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2014-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz .
Skarbnik miasta p. Bernadeta Ziemianin omówiła projekt uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie podał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za”, 0-przeciw i 0-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XLVII/320/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2014.
Skarbnik miasta p. Bernadeta Ziemianin omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2014 oraz projekt
uchwały na zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2014, a
następnie podał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za”, 0-przeciw i 0-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XLVII/321/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu
wcześniej zaciągniętych kredytów.
W związku z tym, że projekt został omówiony wcześniej (patrz pkt. 8) i wobec braku pytań
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę
zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, a następnie podał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 9 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” i 0wstrzymujących się podjęła Uchwałę Nr XLVII/322/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Po przerwie P. Burmistrz odniósł się do wyników głosowania w sprawie zaciągnięcia kredytu na
spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Konkluzja tego wystąpienia jest
taka, że był to głos przeciwko inwestycjom w Mszanie Dolnej oraz przeciwko realizowanej
inwestycji budowy chodnika na ul. Krakowskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
P. Danuta Puto omówiła projektowane zmiany.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie podał go pod
głosowanie.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 14 głosach „za”, 0-przeciw i 1-wstrzymującym się
podjęła Uchwałę Nr XLVII/323/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2013 Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 28.01.2013r. dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna.
P. Agata Dudzik - kierownik ZEAS-u oraz Skarbnik miasta p. Bernadeta Ziemianin omówiły
projektowane zmiany. Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a
następnie podał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za”, 0- „przeciw” i 0-”wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XLVII/324/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/229/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28.01.2013 r. dotyczącej ustalenia opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
11a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
P. Agata Dudzik -kierownik ZEAS-u omówiła projektowane zmiany.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie podał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za”, 0- „przeciw” i 0-”wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XLVII/325/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu
wynagradzania nauczycieli.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
11b. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2014 roku.”
P. Michał Baran – Sekretarz Miasta omówił projektowane zmiany.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za”, 0- „przeciw” i 0-”wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XLVII/326/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Mszana Dolna w 2014 roku.”
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Mszana Dolna do projektu
partnerskiego pn. „Praca się opłaca”.
P. Sabina Kogut – Kierownik MOPS omówiła projektowane zmiany.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie podał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za”, 0- „przeciw” i 0-”wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XLVII/327/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Mszana Dolna do projektu partnerskiego pn. „Praca się opłaca”.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości – działka ewid. nr
8882/2, stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Pan radny A. S. Dudzik poinformował, że opinia Komisji Rozwoju Przestrzennego w tym temacie
jest pozytywna. Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie
podał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za”, 0- „przeciw” i 0-”wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XLVII/328/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zbycia niezabudowanej
nieruchomości – działka ewid. nr 8882/2, stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna.
Pan radny A. S. Dudzik poinformował, że zmiana będzie na koszt wnioskodawcy. Wobec braku
pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie podał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za”, 0- „przeciw” i 0-”wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XLVII/329/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana
Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Społecznej przy SP ZOZ w Mszanie Dolnej.
P. Burmistrz przedstawił wyjaśnienia do projektów tych uchwał. Wynikają one z rezygnacji P.
Zofii Łabuz z funkcji przewodniczącej i członka Rady Społecznej SP ZOZ w Mszanie Dolnej, w
związku z odejściem na emeryturę. P. Łabuz była przedstawicielem burmistrza w tej radzie,
dlatego na jej miejsce burmistrz musi wyznaczyć inną osobę i wyznacza p. Michała Barana.
Wobec braku pytań p. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany składu
osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym |Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Przychodni Miejskiej Vital-Med w Mszanie Dolnej a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za”, 0- „przeciw” i 0-”wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XLVII/330/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym |Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Przychodni Miejskiej Vital-Med w Mszanie Dolnej.
8

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Kolejno p. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego
Rady Społecznej przy Samodzielnym |Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni
Miejskiej Vital-Med w Mszanie Dolnej.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za”, 0- „przeciw” i 0-”wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XLVII/331/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu
osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym |Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Przychodni Miejskiej Vital-Med w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p. T. Filipiak:
► do pytania p. radnej J. Kotarba – pierwsza interpelacja w sprawie posprzątania śmieci –tereny
mają swojego właściciela jest nim RZGW, nie będziemy za nich sprzątać. ZGK może posprzątać,
ale to nie jest instytucja charytatywna. Nie będziemy sprzątać za nasze pieniądze na terenie, który
nie jest nasz. Wystąpię do P. dyrektora J. Szafrańskiego szefa krakowskiego oddziału RZGW z
Dobczyc, o to czy ewentualnie RZGW znalazłoby środki na pokrycie kosztów tego sprzątania.
Czyli Miasto te śmieci by uprzątnęło, a fakturę za ich wywóz pokryłoby RZGW.
W sprawie drugiej interpelacji dotyczącej słupków bezpieczeństwa na ul. Zakopiańskiej trzeba
powiedzieć, że jest to droga krajowa nr 28 i my sami nic nie możemy na niej ustawiać. Takie
słupki pojawiły się przy remontowanym odcinku drogi krajowej 28 w stronę Limanowej i być
może zaprojektowane są też przy ul. Zakopiańskiej po wymianie nawierzchni i po wysypaniu
poboczy. Zapytam P. kierownika T. Pytki z Sącza czy takie słupki są przewidziane w projekcie a
jeśli nie to poproszę aby rozważono taka sytuację. W momencie kiedy będzie zlecony, już
niebawem, projekt chodnika i oświetlenia przy ul. Zakopiańskiej to ten temat w projekcie zostanie
uzgodniony.
Kolejna interpelacja - temat konieczności zatrudnienia psychologa i asystenta rodziny był
podnoszony także na komisji budżetowej i przekaz z posiedzenia tej komisji, pod którym ja się
podpisuję, jest taki: miasto zatrudnia już w tej chwili 2 osoby, które zajmują się również poradami
natury psychologicznej i okazuje się b. często, że panie pełniące dyżur na całym swoim dyżurze
nie maja ani jednej osoby. Również komisja negatywnie wypowiedziała się co do proponowanej
stawki - nie może być tak, że w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie psycholog pracuje za 40zł, a
w MOPSIE miałby kosztować 62 zł. Moce przerobowe obu pań są znaczące i dlatego osoby
zainteresowane tą pomocą proszę kierować na dyżur w Urzędzie Miasta, ewentualnie w sprawach
poważniejszych do przychodni w Nowym Sączu. Temat asystenta rodziny – same superlatywy
słyszałem o tej Pani. Jest to pomysł rządowy i pierwszy etap był finansowany ze środków
wojewody, wszystko wskazuje na to, że finansowanie będzie utrzymane więc nie ma zagrożenia,
żeby asystent swojej pracy nie wykonywał.
► do pytania p. radnej A. Sasal – w sprawie łącznika przez osiedle. Nie jest to temat nowy, w
roku 2009 i na przełomie roku 2010 ktoś już o tym myślał i dzięki temu powstał projekt łącznika.
„Matka chrzestną” i tą, która pilotuje ten temat jest p. I. Łacna. Temat był bliski finalizacji ale w
2010r. sami mieszkańcy osiedla „Krakowska” mając do wyboru którą inwestycje realizować jaką
pierwszą wybrali ulicę Starowiejską. Projekt jest nadal aktualny. Nie ma zagrożenia, że ktoś nie
chce tej inwestycji realizować. Chcę żebyśmy mieli świadomość, że realizacja jakiejkolwiek
inwestycji wymaga pieniędzy, nic nie da się zrobić bez pieniędzy.
►do pytania p. radnej B. Cieżak – przypomnienie o śmieciach, wiatach przystankowych i
poboczach na Słomce.
Sprawa z sprzątaniem przystanków wygląda podobnie jak temat sprzątania nabrzeża rzeki.
Zarządca drogi zbiera pieniądze od realizujących kursy przedsiębiorstw od każdego przystanku i
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dlatego jego obowiązkiem jest posprzątanie poboczy oraz wiat a także wyrównanie zagłębień. Ja
ten temat przekażę P. Błońskiemu.
P. radna – część pobocza nie należy do zarządcy drogi i kazał się pan przypomnieć, jeżeli warunki
atmosferyczne na to pozwolą. To samo Pan powiedział w przypadku wiat, jeżeli sprzątają gdzie
indziej to mogą posprzątać też na Słomce.
Pan Burmistrz odpowiada: Tak, jeśli pas drogowy nie obejmuje całości, czyli teren przed
wulkanizatorem.
Odpowiedź po przerwie
Mamy kilka tych wiat na Słomce (3 albo 4), w przerwie rozmawiałam z p. dyr. Dulem,
posprzątamy oczywiście te wiaty, chociaż to nie jest nasze zadanie. Podejrzewam, że po ciepłych
weekendach przystanki się znowu zapełnią, bo one stanowią alternatywę dla nieobecnych przy ul.
Słomka kontenerów. Podobnie z poboczem na Słomce, przy okazji utwardzenia drogi Krystusy.
Jest już obliczona przez p. inż. Dula i p. inż. Długosza potrzebna kwota do realizacji tego
utwardzenia, jak się tylko pogoda poprawi i osuszy się ten zjazd to utwardzenie wykonamy.
►do pytania p. radnej A. Rataj - pierwsze pytanie powyżej
Dziury na osiedlach Aksamity i Machaje również w akcji „wiosennego łatania dziur”, jak się
pogoda ustabilizuje. Pan dyr. Dul zakupił asfalt na zimno już podczas zimy, mamy go
zgromadzonego w ilości 5 ton i nie zabraknie.
► do pytania p. radnego J. Stożka – pierwsza interpelacja dotyczyła przepustów na ul.
Spadochroniarzy. Jeśli są zatkane to trzeba będzie poprosić o ich udrożnienie p. prezesa Duchnika,
ale wcześniej p. Dul sprawdzi czy są zatkane.
Drugi temat to wzmożony ruch na ul. Spadochroniarzy. Odkąd ul. Spadochroniarzy ma
nawierzchnię asfaltową, kto o tym wie, zamiast się ustawiać w korkach przejeżdża ta ulicą. To
było do przewidzenia i to samo będzie się działo po ukończeniu łącznika pomiędzy ul. Krakowską
i Starowiejską. Możemy się spodziewać larum jak wszyscy zaczną tam jeździć, ale coś za cośdobra droga i większy ruch albo dziury. Na ul. Spadochroniarzy jest znak ograniczający tonaż,
niestety straż miejska nie ma uprawnień do zatrzymywania pojazdów znajdujących się w ruchu.
Gdyby Policja zechciała, to mogłaby tam podjechać i ukarać mandatem za niestosowanie się do
znaków.
W temacie sprzątania brzegów rzeki Mszanki, sam się pod tym podpisuję.
► do pytania p. radnego A. Dudzika – Temat Orkanówki i oświetlenie ulic, to się łączy z
interpelacją dotycząca lamp solarnych, o które pyta p. radny J.Karczewski. Takie lampy
zainstalował wójt Chełmca, nie wiem jaki to jest koszt, będzie okazja, to się go kiedyś zapytam. Te
lampy są łakomym kąskiem dla amatorów akumulatorów, które generują energię, a bez których
lampa nie działa. My mamy infrastrukturę (słupy i sieć) z czasów głębokiego PRL-u i musimy
uzyskać zgodę Tauronu na jej modernizację.
Temat Orkanówki – powstaje jeszcze jedna możliwość czyli propozycja z euroregionu „Tatry”.
Tej rewitalizacyjnej możliwości nie zarzucamy, ja jakieś 2-3 tyg temu skierowałem kolejne pismo
do krakowskiej kurii przypominające, że samorząd Miasta Mszana Dolna jest wciąż gotów, że
nadal jest zainteresowany rewitalizacją i przejęciem na siebie obowiązku dzierżawcy, z
równoczesnym zapewnieniem, że chcemy Orkanówkę ze środków unijnych i własnych
wyremontować. Odpowiedzi na to pismo nadal nie ma.
► do pytania p. radnego W. Broczkowskiego – Powtórzę tylko tyle, że ja temat uważałem za
zakończony, ale on się jednak pojawił dzisiaj na sesji. Chciałbym żeby Pan czytał to nie jako moje
słowa, tylko jako cytat ze spotkania z p. Kozicką z osiedla Krupciówki. Nie zarzuciłem Panu, że są
to Pańskie działania a Pan na komisji to potwierdził, że to były pomysły P. Kozickiej. Temat
uznaliśmy za zakończony, ale Pan postanowił dzisiaj do tematu wrócić więc musiałem się do tego
odnieść.
Gdybyśmy nie robili chodnika na Krakowskiej to pieniądze, które dzisiaj mamy spokojnie bez
jakiegokolwiek dodatkowego zaciągania zobowiązań wystarczają na realizację wszystkich zadań.
Dobrze się stało, że udało się to obronić i że to zadanie będzie realizowane.
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17. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach pan Przewodniczący poinformował, że w biurze rady znajduje się do
wglądu „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna” oraz
pismo przesłane do Krakowskiej Kurii. Następnie poinformował o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych do dnia 30.04.2014 r. i rozdał druki tych oświadczeń.
Pan Przewodniczący poinformował także, że od kolejnej sesji począwszy Przewodniczący Komisji
będą składać na sesji krótkie informacje odnośnie pracy swoich komisji w okresie pomiędzy
sesjami. Propozycję tę poparł p. radny. A. S. Dudzik.
P. Burmistrz poinformował, że w tygodniu poprzedzającym sesję wpłynęło do Urzędu Miasta w
Mszanie Dolnej zawiadomienie z wydziału nadzoru prawnego wojewody małopolskiego z
informacją, że dotarła do rak p. wojewody skarga na radę miasta w temacie podjętej uchwały
dotyczącej gospodarki śmieciami a konkretnie chodziło o §3 w którym rada miasta uchwaliła ulgi
dla rodzin posiadających trójkę i więcej dzieci. Ta uchwała nie spodobała się mieszkańcowi
naszego Miasta Józefowi Kowalczykowi i zaskarżył ją do p. wojewody, natomiast p. wojewoda
oddał ją do rozpatrzenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie. To rzecz
kuriozalna, że chce się ukarać radę miasta za to, że pomaga rodzinom wielodzietnym.
P. radny J. Stożek – przypomniał, że komisja rewizyjna robi na koniec każdego roku sprawozdanie
z odbytych posiedzeń i nie widzi konieczności składania dodatkowych informacji na sesji.
W odpowiedzi na powyższe, pan Przewodniczący poinformował, że składanie informacji przez
przewodniczących komisji nie będzie przymusem, kto będzie chciał to będzie takie informacje na
sesji przedstawiał.
P. radny J. Kaczewski – odniósł się do tematu psychologa i asystenta w MOPS. Ta kwestia była
omawiana na komisjach ale stanowisko komisji w tej sprawie uległo zmianie. Po otrzymaniu
informacji z urzędu o ilości dyżurów i osób, które na te dyżury przychodzą stwierdzono, że
stanowisko psychologa w MOPS nie jest konieczne, jest natomiast niezbędne stanowisko
asystenta.
P. radny J. Wardyński – zasygnalizował, ze gdybyśmy dostali fundusze z euroregionu to w
pierwszej kolejności należy pomyśleć o parkingu.
P. radna A. Sasal – zaznaczyła, że jej działanie nie jest „pod publiczkę”, jest to pismo
mieszkańców i ona za podpisami nie chodziła tylko na prośbę prezesa przekazała pismo na ręce
burmistrza.
Podsumowując całą sesję, Pan Burmistrz powiedział, że demokracja ma tę siłę, że większość
decyduje za mniejszość. Nic nie dzieje się w temacie wydatków majątkowych i inwestycji bez
rady miasta, Burmistrz tylko finalizuje uchwałę rady miasta podpisując akt notarialny. W dalszej
części P. Burmistrz podkreślił, że można czekać na czarną godzinę i wtedy dopiero sprzedawać
działki, ale wtedy po co jak nikt nie będzie chciał inwestować. Jeśli jest progres i są ludzie z
pieniędzmi, którzy chcą inwestować i stworzyć miejsca pracy to trzeba wtedy działać. Kończąc P.
Burmistrz podkreślił, że po to ludzie wybrali jego i radnych, żeby pewne decyzje umieli podjąć i
potem te decyzje obronić.
18. Zamknięcie obrad XLVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p. Adam Malec zamknął obrady XLVII
zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obradom przewodniczył:
p. Adam Malec
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