Protokół Nr XLVIII/2014
z XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
29 maja 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. 9.00 do godz.14.00
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.
Nieobecni radni: -.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XLVIII zwyczajną sesję Rady Miasta oraz
powitał wszystkich zebranych.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem: „czy wszyscy radni otrzymali
porządek obrad?”.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady złożył wniosek aby w pkt 21 nie podejmować
uchwały, natomiast podjąć bardzo szeroką dyskusję z uwagi na obecność pana Prezesa
p.Duchnika i przenieść ten pkt jako pkt 5 z uwagi na Jego obecność. Przewodniczący obrad
uzasadnił swój wniosek.
Następnie, Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Burmistrza Miasta Mszana
Dolna wprowadza do porządku obrad jako pkt 22: projekt uchwały w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin.
Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Wniosek Przewodniczącego Rady, aby nie procedować uchwały w punkcie 21 poparł radny
p.A.Dudzik, uzasadniając to nowymi okolicznościami i wątpliwościami. Temat był omawiany
kilkakrotnie przez Komisje (nawet trzy Komisje), ale nie był dogłębnie analizowany.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ten wniosek.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła wniosek
Przewodniczącego Rady.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że Rada posiada
quorum i może podejmować decyzje, po czym odczytał porządek obrad z uwzględnieniem
powyższych zmian i poddał go pod głosowanie.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła porządek obrad
XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Przyjęcie protokołów nr XLIV, XLV, XLVI z posiedzeń Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły nr XLIV, XLV, XLVI/14 z posiedzeń
Rady Miasta były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta. Zostały one również przesłane do
radnych pocztą elektroniczną. Przewodniczący obrad, procedurę przyjęcia protokołów
z posiedzeń Rady Miasta rozpoczął od protokołu:
1) Nr XLIV/2014 - Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są jakieś uwagi do
protokołu XLIV/2014.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie jego przyjęcie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła protokół nr
XLIV/2014 z XLIV sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2) Protokół Nr XLV - Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem o uwagi do protokołu
XLV/2014.
Wobec ich braku, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr
XLV/2014 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr XLV/2014 z XLV sesji
Rady Miasta Mszana Dolna.
I w taki sam sposób przeprowadzono przyjęcie kolejnego protokołu z posiedzenia Rady Miasta
tj. protokołu nr XLVI/2014.
Po zapytaniu o uwagi do tego protokołu i wobec ich braku, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie jego przyjęcie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr XLVI/2014 z XLVI sesji
Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.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, tj. od 20.03.2014r.:
► realizacja mikroprojektu PL-SK – tablice informacyjne na terenie miasta, album
fotograficzny. Tablice zamontowano m.in. przy kościele, przy cmentarzu żydowskim, przy
zbiorowej mogile, w centrum miasta na terenach komunalnych, na terenie ul.Orkana.
Niebawem do druku zostanie oddany album.
► 27.03. –odbyło się spotkanie z Zarządem PSOUU ws. dalszych działań Stowarzyszenia.
Burmistrz Miasta przedstawił szczegóły tego spotkania.
► 29.03. – XIX Turniej Szachowy w ZSM nr 1.
► 31.03. – spotkanie inwestora (UM), wykonawcy, inspektorów i projektantów w spr. budowy
chodnika przy DW 968. Przy tej okazji, Burmistrz Miasta poinformował o potrzebie dokonania
korekty projektu ostatniego odcinka z uwagi na to, iż pierwotna wersja projektu zakładała bardzo
głębokie wykopy przy krawędzi jezdni, stąd zgoda ZDW na przeprojektowanie.
► 31.03. – robocze spotkanie z komitetem organizacyjnym przygotowującym Jubileusz 50lecia Zespołu Szkół Miejskich nr 1.
Przy tej okazji Pani A.Górska – dyrektor ZSM nr 1 ponowiła zaproszenie na uroczystość
Jubileuszu.

2

► 04.04. – spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli miejskich ws. rekrutacji na rok szkolny
2014/2015.
► 07.04. – Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił auto (Iveco),
► 10.04. – 4-ta rocznica Katastrofy pod Smoleńskiem (uroczystość w Parku Miejskim);
► 15.04. – Park Miejski – II Bieg Katyński.
► 16.04. – spotkanie z dyr. P.Martą Maj – ZDW Kraków: temat dotyczył drogi wojewódzkiej
968; pytałem co z remontem „mszańskiego” odcinka DW 968. Co w roku 2014r.? Mszański
odcinek nie doczeka się w tym roku remontu generalnego. Jest to rozplanowane na lata
2014/2015, 2016 i w górę. W tym roku pewny jest tylko kapitalny remont 1,5 km odcinka od
zjazdu w Lubniu do oczyszczalni ścieków w Kasince Małej.
Przy tej okazji Burmistrz Miasta poinformował o propozycji Pani Dyrektor ZDW, aby gminy
leżące wzdłuż tej drogi partycypowały finansowo w opracowaniu kompletnego projektu
przebudowy-modernizacji drogi wojewódzkiej na odcinku od miejsca wyremontowanego aż po
Zabrzeż.
I my takie porozumienie podpiszemy jest ono rozłożone na 2 lata. Na każdą gminę przypada
12.800zł. z rozłożeniem; będzie tam uchwała o wyrażeniu zgody na pomoc finansową dla
Województwa Małopolskiego. Czyli byłoby to 6.400 zł. w tym roku i 6.400zł.w roku następnym.
► 18.04. – Misterium Męki Pańskiej w MOK-u, przedsięzwięcie wspierane finansowo ze
środków funduszu przeciwalkoholowego,
► 24.04. – podpisanie umowy z częstochowską spółką, która na zlecenie Urzędu za pieniądze
zewnętrzne (zdobyte u Pana Wojewody) wykonuje projekt kompleksowy ujęć wody: ze stacjami,
z siecią na terenie Miasta;
► 24.04. – Kraków, spotkanie z dyr.T.Sądakiem ws. lokalizacji kładki pieszej nad rzeką
Mszanką. Jest zgoda RZGW i nic nie stoi na przeszkodzie by rozpocząć etap tzw. „papierowy”,
czyli projekt techniczny, projekt wykonawczy realizacji tej kładki.
► 28.04. – kolejne spotkanie z Zarządem PSOUU i radnych ws. dalszych losów WTZ w
Mszanie Dolnej.
► 30.04. – zakończyła się akcja prowadzona wspólnie z Urzędem Skarbowym w Limanowej pn.
„Złóż pit w Urzędzie Miasta”.
► 1-3.05. – Mini-Emaus (działania ewangelizacyjno-sportowe)na obiektach sportowych miasta;
► 02.05. – spotkanie z mieszkańcami os.Bieńki na Słomce ws. budowy odwodnienia drogi
osiedlowej;
► 03.05. – rocznica Konstytucji 3 Maja (uroczystość w Kościele Miłosierdzia Bożego);
► 04.05. – uroczystości patronackie strażaków - Św.Floriana (Msza Św., odznaczenia przed
remizą);
► 09.05. – spotkanie ws. projektowanych studni dla nowego ujęcia wody (dyr.Fabia -Starostwo
Powiatowe, PG Kraków, mieszkańcy i przedsiębiorcy).
► 10.05. – hala miejska, I-wsze zawody zapaśnicze;
► 13.05. – Słomka, początek budowy 450mb. kolektora sanitarnego;
► 15-16.05. – nawałnice, stan alarmu powodziowego, starty w mieście są policzone- sięgają
ponad 1 mln zł. w infrastrukturze komunalnej. Najbardziej dramatycznie było przy ul.Topolowej
i ul.Zielonej.
Niepokojące jest to co stało się na Bołdonach – potok, który idzie popod drogę podmył jeszcze
nie ustabilizowane zbocze, które oderwało się i „zjechało”. Na szczęście konstrukcja drogi nie
została uszkodzona. Będziemy prosić Firmę Wolimex, żeby te roboty poprawiła.
► 20.05. – spotkanie z nowym prezesem Sp-ni Mieszkaniowej im.W.Orkana (tematy: łącznik,
ruch na ul.Starowiejskiej, ul.ks.J.Popiełuszki, itp.)
► 22.05. – spotkanie z prezesem Spółki „Górna Raba” ws.bieżących;
► 22.05. – uroczystość 50-lecia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
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Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna p. I.Łacna: zwróciła się z zapytaniem w sprawie drogi osiedlowej czy będzie?
Radny p.J.Stożek: odczytał pismo w imieniu własnym oraz mieszkańców ul.Spadochroniarzy
w sprawie;
1) zainstalowania progów zwalniających oraz znaków ograniczających prędkość na kilku
odcinkach drogi: 1) odcinek od posesji pana A.Piekarskiego do posesji p.J.Franczaka; 2) od
posesji p.J.Kowalczyka ; 3) odcinek od posesji p. T.Nawieśniaka.
Radny p.J.Stożek odczytał uzasadnienie w tej sprawie. Poinformował, że pismo zostało złożone
na dziennik podawczy.
2) 13 grudnia na sesji prosiłem o zamontowanie barier na ul.Spadochroniarzy. Pan Burmistrz
powiedział, że bariery są , minęło pół roku - cisza.
3) mam pytanie odnośnie budynku pana Szeląga, czyli tych ubikacji - budynek chyba już rok
stoi, a mógłby zarabiać na siebie, a służy do wypisywania haseł, które później są
zamalowywane;
4) Straż Miejska w 2013r. za mandaty z fotoradaru miała kwotę ok. 110tys.zł. Na co te pieniądze
zostały przeznaczone, bo z tego co pan Burmistrz mówił, to miały być przeznaczone na sprawy
bezpieczeństwa.
5) sprawa strony Miasta Mszana Dolna –mieszkańcy skarżą się, że po powodzi na stronie miasta
nie było nic napisane odnośnie powodzi, tak jakby powodzi nie było, nie było nawet komunikatu
do kogo zwracać się odnośnie szkód, itd.
Radna p.A.Sasal: Spółdzielnia zwróciła się o wyrażenie zgody na wycinkę 6-ciu drzew na
os.Starowiejska, które zagrażają w sposób zdecydowany bezpieczeństwu mieszkańców. Niektóre
drzewa są spróchniałe. Prosimy o pozytywne załatwienie sprawy i wyrażenie zgody na wycinkę.
Radny p.J.Szynalik – zwrócił się o wycinkę modrzewia w parku miejskim. Drzewo jest stare,
zagraża przechodniom.
Radny p.J. Karczewski – zwrócił się o:
1. założenie nowych luster drogowych na ul.Leśnej k/posesji pana Hubera i p.Dzyra (oba lustra,
które były spadły).
2. jest zapadnięty asfalt na ul.Leśnej przy zakręcie poniżej posesji pana Szewczyka. Zwrócił się
do Dyrektora ZGK z prośbą o zreperowanie tego miejsca.
3. Radny p.J.Karczewski odczytał pismo Komendanta Powiatowego Policji o dofinansowanie
prac modernizacji pomieszczeń dyżurów.
4) poinformował również o złożeniu pisma przez Komendanta Powiatowego PSP dot. wsparcia
finansowego Komendy Powiatowej.
Radny p.A.Dudzik – w nadchodzącym rozdaniu unijnym 2014-2020 samorządy będą miały do
dyspozycji znaczną ilość pieniędzy – w związku z tym należałoby się zastanowić i przyjąć jakąś
listę inwestycji. Ucichła sprawa Sokołu i Orkanówki i nie wiemy co z tym tematem.
Osobiście zastanawiam się, czy nie wejść w jakiś projekt dofinansowania mieszkańcom zakupu
paneli słonecznych? Jest parcie ze strony mieszkańców, bo widzą, że te panele, które zostały
zamontowane spełniają swoją rolę. To jest kwestia do zastanowienia się, czy Miasto może
mieszkańcom coś w tym temacie pomóc.
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Ad.5. Dyskusja nad przyszłością Spółki „Górna Raba”.
p.R.Duchnik – Prezes Spółki „Górna Raba” – na temat przekształceń, na temat kierunku działań
przedyskutowaliśmy kilkanaście godzin. Oczywiście dla dobra sprawy, jeśli trzeba dyskutować
jeszcze kilka czy kilkanaście godzin, żeby sobie wszystkie kwestie wyjaśnić, to myślę, że dla
jakości załatwienia sprawy, warto to uczynić.
To co się stało, to co się dzieje w związku z rejestracją statutu, to wypełnienie tego o czym
mówiłem na spotkaniu jaka jest kolejność przewidzianych działań. W związku z tym
informowałem na każdym etapie co dzieje się ze zmianami w statucie, jakie były powody
wprowadzenia zmian w statucie. W tej chwili statut jest zarejestrowany.
Oczekiwanym działaniem ze strony Miasta byłoby uporządkowanie spraw własnościowych.
Bez uporządkowania kwestii własnościowych likwidacja Związku nie przebiegnie do końca.
Zresztą statut, który został opublikowany wyraźnie to mówi, że jeżeli Zarząd tej czynności nie
przeprowadzi w danym roku do końca, Zgromadzenie Związku przedłuży działanie Związku na
kolejne lata.
W związku z tym, jeżeli nie zostanie to uporządkowane to Związek będzie funkcjonował, z tym
wielkiego zmartwienia nie ma, bo nie oczekuję tutaj wsparcia finansowego ze strony gmin,
gminy nie łożą w tej chwili na Związek opłat. Umowa regulująca sprawy własnościowe działki
jest zawarta do końca 2033r. Jest to również wystarczająca perspektywa do tego, żeby pewne
działania inwestycyjne prowadzić, choć na pewno nie w takim wymiarze jak by były
zamierzane, bo na nie własnym nikt wspólnie inwestować nie będzie. To nie są
przeciwwskazania ze strony Spółki, bo Spółka jest powołana po to żeby działania takie
inwestycyjne prowadzić, natomiast ze strony Wspólników.
Z mojej strony jest chęć uporządkowania tej sprawy po to, żeby kwestie związane
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej, rozbudową sieci kanalizacyjnej przede
wszystkim dla Miasta Mszany Dolnej, przebudową niektórych odcinków kanalizacji sanitarnej takie zadania inwestycyjne trzeba byłoby poprowadzić.
Wszystkie moje oświadczenia i deklaracje składane w imieniu Zarządu Związku są aktualne
i poważne.
Stwierdzam raz jeszcze, że deklaracje złożone przez Zarząd Związku są deklaracjami
poważnymi, nikt nie zamierza się z tych deklaracji wycofywać.
Ja nie widzę powodu do tego, żeby były wątpliwości. Niemniej, jak Pan Burmistrz mówi, że są
jakieś wątpliwości, to jesteśmy do dyspozycji. Dzisiaj jestem tylko ja, natomiast jeśli trzeba
będzie to stawi się również Zarząd Związku i wszystkie sprawy sobie wyjaśnimy.
Radny p.W.Broczkowski – cieszy mnie fakt, że statut Dorzecza został zmieniony i jest możliwa
likwidacja tego Dorzecza. Dyskutowaliśmy wiele razy nt. właśnie tej Spółki „Górna Raba”
w nowym kształcie.
Następnie przytoczył parę faktów z aktu notarialnego założycielskiego Spółki „Górna Raba”.
Stan taki prawny obowiązuje w dniu dzisiejszym, więc przełożenie tego punktu nad
przekazaniem aportu, wydaje mi się jak najbardziej słuszne.
Istotą w tej sprawie jest to, że kapitał zakładowy Spółki „Górna Raba” wynosi 9.107.300 zł.
i ten kapitał dzieli się na 91 073 udziały. Wartość nominalna każdego udziału wynosi 100 zł.
I okazuje się, że w tej Spółce „Górna Raba” funkcjonującej obecnie, Związek Dorzecza Górnej
Raby i Krakowa, który jest w likwidacji jak słyszeliśmy, posiada 89.629 udziałów po 100 zł.
W związku z tym, wartość tych udziałów wynosi 8. 962.300,00zł.
Jeśli wartość Spółki „Górna Raba” w chwili założenia wynosiła 9.107.300zł., a wartość udziału
Dorzecza będącego w likwidacji wynosi 8.962.300 zł., czyli pozostałe gminy, które są
udziałowcami tej Spółki mają tylko 145 tys.zł. Więc cieszy mnie fakt, że nie będziemy
przekazywać dzisiaj tego aportu w obecnej formie prawnej bo przekazalibyśmy tak faktycznie
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ten teren nie Górnej Rabie, którą mamy tworzyć w nowym kształcie okrojoną o te gminy, które
chcą wystąpić, tylko przekazalibyśmy Dorzeczu. Dlatego dobrze się stało, jak się stało.
p.R.Duchnik – skomentował wystąpienie Radnego p.W.Broczkowskiego:
co do dokumentów finansowych jest to prawda, oczywiście, że tak jest i oczywistą rzeczą jest
cały czas przedstawialiśmy tą sprawę, że ona tak wygląda, nie wiem jakie to by było niby
wielkie odkrycie? Mówiliśmy jaki będzie dalszy ciąg zdarzeń, mówiliśmy o tym, że w trakcie
likwidacji Związku udziały Związku zostaną przeniesione na rzecz Gmin tych 5-ciu, które będą
tworzyły nową spółkę i stanie się to w ramach planu likwidacji Związku, jeżeli ten plan
likwidacji zostałby przyjęty.
W sytuacji takiej jaka jest Związek nie będzie prowadził dalej czynności likwidacyjnych, będzie
funkcjonował dalej do 2033r.
Tak jak było to zaplanowane, tak dokładnie to jest.
Radny p.A.Dudzik – rozumiem to tak, że Dorzecze musi się zlikwidować, żeby gminy
(podmioty) weszły w tą Spółkę. Wtenczas my jako Miasto wnosimy majątek i mamy jasno
określone, że wnosimy majątek czysto biznesowy i wiemy do kogo wnosimy.
Mnie przestraszyła ta informacja, że do 2033r. będzie to funkcjonowało na obecnych zasadach.
Chcemy, żeby szło to w dobrym kierunku. Spółka ma być na zdrowych i jasnych zasadach.
p.R.Duchnik – oświadczyłem jakie są zamiary, wg mnie nie ma tutaj żadnej nieczystej gry, nie
ma tutaj żadnej nieczystej sytuacji, oświadczenia i zamiary były szczere i do końca droga była
pokazana w jaki sposób zostanie to poprowadzone.
Umowa jest ważna, no to na obecnym stanie prawnym będzie sobie to spokojnie funkcjonowało
do 2033 roku.
Przewodniczący Rady – jakby Miasto przekazało ten aport, to wtedy likwidacja Związku by
ruszyła?
R.Duchnik – tak jest.
Przewodniczący Rady – a te zmiany Ministerstwa Cyfryzacji to nic nie dały w tym statucie, nie
można tego Związku zlikwidować?
p.R.Duchnik – można, ale nie ma woli Zarządu i reszty członków Zgromadzenia Związku.
Przewodniczący Rady – to skąd jest gwarancja taka, że jak my przekażemy ten aport, to
Związek się zlikwiduje?
p.R.Duchnik – nie wiem jakie świadectwo byłoby potrzebne. Nie wiem jakie. Proszę
powiedzieć.
Radny p.J.Stożek – czy inne gminy wnoszą udziały?
p.R.Duchnik – nie ma potrzeby, żeby inne gminy wnosiły udziały.
Radny p.W.Broczkowski – na sesji w 2012r. jak Pan był na sesji razem z panem gł.księgowym
p.Pitalą mówiliście Panowie, że Dorzecze zostanie zlikwidowane.
W miejsce Dorzecza zostanie powołana nowa Spółka „Górna Raba”, która będzie się składała
z 5-ciu zainteresowanych bezpośrednio gmin. I jest trudność w likwidacji, ponieważ taki zapis
w statucie Dorzecza występuje, który to uniemożliwia.
Gdy ten zapis zmienimy, to wtedy przystąpimy do likwidacji Dorzecza.
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W tej chwili taki zapis jest już zmieniony i jest taka możliwość, żeby to Dorzecze zlikwidować.
I w tym momencie, kiedy już mamy takie możliwości, nagle okazuje się, że warunkiem
likwidacji Dorzecza jest przekazanie majątku w postaci gruntu wniesionego aportem.
Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ten grunt wnieść do tej nowej Spółki „Górna Raba”, tej
nowej, w nowym składzie, z której wystąpią gminy, które nie są zainteresowane – to też nie są
moje słowa.
Są gminy, które w tej chwili jakby nie są przewidziane jako udziałowcy tej nowej Spółki „Górna
Raba”, bo one mają wystąpić. No więc dlaczego nie przeprowadzić tej operacji, skoro zapisy w
statucie to umożliwiają, nie zlikwidować tego Dorzecza, spowodować wystąpienie, skoro pan
prezes zapewniał nas, że oni niczego nie chcą od nas właściwie, tylko ten zapis to uniemożliwia,
odejdą, bo każdy ma swoją oczyszczalnię, każdy ma swoją gospodarkę – to są Pana słowa,
a dzisiaj się dowiadujemy, że warunkiem likwidacji Dorzecza jest przekazanie gruntu, a inne
gminy nic nie muszą przekazywać. Więc coś mi tutaj się nie zgadza, tym bardziej, że jak mówię
ta przeszkoda najgorsza została już usunięta.
A Państwo słyszeli, że praktycznie na 9.100.000zł. wartości Spółki „Górna Raba”, 8.900.000zł.
(ponad) ma udziałów w tej Spółce to likwidowane właśnie Dorzecze.
To Dorzecze prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski oraz za granicą. Zakres
działalności Spółki „Górna Raba”, ale z większością udziałów Dorzecza prowadzi 38 rodzajów
działalności.
Podsumowując swoje wystąpienie Radny powiedział, że sprawa jest niejasna.
Dlaczego pan Prezes nie może w tej chwili zlikwidować Dorzecza, spowodować likwidację
skoro zapisy to umożliwiają, wtedy pozostanie nam tylko Spółka „Górna Raba” i wtedy tej
„Górnej Rabie” z wielką przyjemnością Miasto aport przekaże. Takie jest moje nt. temat
rozumowanie.
Adw. P.A.Piegza – (Mec Urzędu Miasta) – to co powiedział Pan Radny jest w 100% zgodne
z przepisami prawa. Jeżeli chodzi o wniesienie aportu to jest doposażenie Spółki w kapitał. Na
dzień dzisiejszy wnosilibyście aport do Spółki, która w kwestiach kapitału ma pewne niejasności
ponieważ Związek nie został zlikwidowany i nie wiadomo co z tym majątkiem. Najpierw
należałoby uregulować stan prawny.
Chciałem również powiedzieć, że do Spółki można wnieść również dzierżawę czy użytkowanie,
wcale nie musicie wnosić własności. Przepisy Wam na to zezwalają.
Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o Spółkę, to uważam, że zasadnym bołoby najpierw dokładne
ustalenie stanu prawnego Związku co się z nim dzieje, co się dzieje z jego majątkiem, bo nie
wiadomo jak się skończy cała ta organizacja.
p.R.Duchnik – stwierdził: myślę, że połowa zdań jest nielogiczna i nieprawdziwa.
W ustosunkowaniu adw. A.Piegza – powiedział, że podtrzymuje swoje zdanie i jest w stanie go
obronić.
Burmistrz Miasta – wynurza się ponury obraz dalszego procedowania.
W dalszej części swego wystąpienia przedstawił losy Związku od 2007r., nadmienił o
występującym wówczas zadłużeniu Związku, jak również o sprawie występujących ze Związku
gmin.
Burmistrz Miasta przypomniał i nadmienił również o przekazaniu przez Miasto na rzecz
Związku gruntu (w użyczenie) na 30lat.
Dzisiaj Związek nie ma już długu, chcemy decydować o tym co się będzie działo w Spółce,
chcemy być również tymi, którzy mogą kreować politykę cenową w Spółce.
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Burmistrz Miasta nadmienił o spotkaniach i posiedzeniach Komisji w tej sprawie i powiedział,
że wola jest w rękach Rady Miasta i to Rada zadecyduje, czy wniesiemy aport, czy nie.
Powiedział również, że na tych niecałych 2 ha, które są wokół budynku i wokół reaktora nic
innego nie powstanie jak tylko infrastruktura związana z funkcją oczyszczania ścieków, czyli
tereny zarezerwowane pod nowy reaktor i rozbudowę oczyszczalni ścieków.
R.Duchnik – po krótkim wystąpieniu jeszcze raz zapewnił, że w sprawie tej nie ma żadnego
podtekstu i żadnej polityki.
Do wystąpienia Prezesa Pana Duchnika ustosunkował się radny p.W.Broczkowski, który
powtórzył wcześniej przedstawiony punkt widzenia tej sprawy.
Na tym dyskusję zakończono.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie wydatków.
Radny p.J.Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej odczytał protokół
z posiedzenia Komisji, na którym opiniowany był powyższy projekt uchwały i związany z tym
projekt WPF oraz sprawozdania finansowe Miejskiej Biblioteki, Ośrodka Zdrowia i MOK-u.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała wszystkie wymienione
wyżej projekty uchwał.
W dalszej części p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały omawiając
poszczególne zmiany w budżecie.
Wobec braku pytań i 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 XLVIII/332/2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2014-2025.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o omówienie projektu uchwały.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – szczegółowo omówiła zmiany w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta, zgodnie z objaśnieniem załączonym do projektu uchwały.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania projektu
uchwały. Po jego odczytaniu, poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVIII/333/2014
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2014-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
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Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego.
Pani B.Ziemianin – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że przy udzielaniu jakiejkolwiek pomocy
finansowej z j.s.t. wymagana jest ustawą o finansach publicznych dodatkowa uchwała, właśnie
tego typu jaka ona jest, po czym zwróciła się z prośbą o pytania do projektu uchwały.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVIII/334/2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej.
Radny p.J.Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej - sprawozdania były
omówione na Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Komisja zaopiniowała je pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń, 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 XLVIII/335/2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej
Wobec braku uwag do sprawozdania finansowego, Przewodniczący Rady p.A.Malec odczytał
projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVIII/336/2014 w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie
Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Wobec braku zgłoszeń i uwag do sprawozdania, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do
odczytania projektu uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

9

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVIII/337/2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Mszanie Dolnej z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta
Mszana Dolna.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p.T.Dul – Dyrektor ZGK i p.B.Ziemianin –
Skarbnik Miasta.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVIII/338/2014
w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej z obowiązku wpłat
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Dotkniętych Przemocą w Mieście Mszana Dolna na
lata 2014-2016.
P.J.Kotarba – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Spraw Socjalnych
Rady Miasta Mszana Dolna poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dn. 09 kwietnia
pozytywnie zaopiniowała przedstawione i omówione przez Dyrektora MOPS programy.
Uzupełniając p.S.Kogut – Kierownik MOPS Mszanie Dolnej przedstawiła krótkie uzasadnienie
do niniejszego projektu uchwały.
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Osób Dotkniętych Przemocą w Mieście Mszana Dolna na lata 2014 – 2016 wynika
z faktu, iż z dniem 31.12.2013 r. zakończył się okres obowiązywania zapisów przyjętego
Uchwałą Nr LII/339/2010 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2010 r. Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Mieście Mszana Dolna na lata 2010 – 2013.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, 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 XLVIII/339/2014
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Dotkniętych Przemocą w Mieście Mszana Dolna na lata 2014-2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Mieście Mszana Dolna na lata 2013-2015.
p.S.Kogut – kierownik MOPS w Mszanie Dolnej przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały
wyjaśniając, że zmiana Programu Wspierania Rodziny dotyczy harmonogramu realizacji zadań
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na 2014 rok, który był przedyskutowany na posiedzeniu Komisji Zdrowia.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, 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 XLVIII/340/2014
w sprawie zmiany Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mszana Dolna na lata
2013 -2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Mieście Mszana Dolna.
p.S.Kogut – kierownik MOPS w Mszanie Dolnej przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały
wyjaśniając, że sprawa jest analogiczna jak w przypadku wcześniejszych programów, czyli
zmiana Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dotyczy harmonogramu
realizacji zadań na 2014 rok.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, 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 XLVIII/341/2014
w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście
Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
p.M.Baran - Sekretarz Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) Burmistrz Miasta Mszana Dolna sprawuje nadzór nad
żłobkiem, klubem dziecięcym w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Zgodnie z art.
55 ust. 1 tejże ustawy nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru, który przyjmowany
jest przez radę miasta w drodze uchwały.
Pytania:
Radny p.A.Dudzik - czy taka kontrola nie powinna być raz do roku, częściej, a nie co 2 lata.
Wydaje mi się, że raz do roku, kontrola obowiązkowa.
Sekretarz Miasta – jest możliwość przeprowadzenia kontroli doraźnej. W przypadku zgłoszenia
nieprawidłowości zawsze taka kontrola może zostać przeprowadzona.
Po wyjaśnieniu, Radny p.A.Dudzik wycofał się ze swojej sugestii.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący Rady - p.A.Malec odczytał projekt uchwały
i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVIII/342/2014
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi P.P. Marii i Stanisława Kubik.
Przewodniczący Rady – p.A.Malec odczytał pismo przewodnie Regionalnej Izby
Obrachunkowej, która przesyła do rozpatrzenia zgodnie z właściwością określoną przepisami
k.p.a., pismo P.P.M.i S.Kubik.
Następnie Przewodniczący obrad poinformował, że sprawa była rozpatrywana przez Komisję
Rewizyjną Rady Miasta, po czym zwrócił się do jej Przewodniczącego z prośbą o przedstawienie
stanowiska Komisji.
Radny p.J.Stożek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta poinformował
o posiedzeniu Komisji w dn.19 maja br. podczas którego rozpatrywana była sprawa skargi
P.P.Kubików. Radny powiedział: „po rozpatrzeniu wszystkich materiałów Komisja stwierdza, że
skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Państwo otrzymaliście projekt uchwały i uzasadnienie,
więc może nie będę tutaj odczytywał uzasadnienia”.
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 XLVIII/343/2014
w sprawie rozpatrzenia skargi P.P. Marii i Stanisława Kubik.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu z sesji.
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości mającej się wydzielić z działki ewid. nr 10105, stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta odczytał uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie z którym działka
ewidencyjna 10105 położona jest w Mszanie Dolnej na osiedlu Pańskie. Z wnioskiem o sprzedaż
jej części wystąpił właściciel działki sąsiedniej tj.dziaki 10100. Wydzielona działka byłaby
uzupełnieniem posiadanej juz działki. Przedmiot zbycia (w przybliżeniu ok.1 ara) przedstawiony
jest na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
Wniosek o sprzedaż części działki był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta w dniu 7 kwietnia 2014r i uzyskał
pozytywną opinię.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania projektu
uchwały. Po jego odczytaniu, poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVIII/344/2014
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu z sesji.
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości mającej się wydzielić z działki ewid. nr 4229/1, położonej w Mszanie Dolnej na os.Pańskie.
p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta odczytał uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie z którym działka
ewidencyjna 4229/1 położona jest w Mszanie Dolnej na osiedlu Pańskie. Z wnioskiem
o sprzedaż jej części wystąpił właściciel działek sąsiednich tj.działek 10163 i 10164.
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Przedmiot zbycia ( w przybliżeniu ok.3-4 arów) przedstawiony jest na załączniku graficznym do
niniejszej uchwały.
Wniosek o sprzedaż części działki był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta w dniu 7 kwietnia 2014r i uzyskał
pozytywną opinię.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do odczytania projektu
uchwały. Po jego odczytaniu, poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVIII/345/2014
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu z sesji.
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Mszana Dolna.
p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta odczytał uzasadnienie załączone do projektu uchwały, zgodnie z którym
z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości opisanych w uchwale wystąpił Pan B.Nocoń – właściciel
działki ewidencyjnej 10090/20, na której wybudował budynek wielomieszkaniowy - ( 70
mieszkań). Do wybudowanego bloku nie posiada własnego dojazdu – obecnie korzysta z terenu
należącego do Miasta. Związane jest to z tym, że w chwili zakupu działki pod budowę bloku
zakupił wydzielony jedynie teren tzw.netto tj.tylko teren pod budynkiem.
Obecnie prowadzi prace budowlane związane z wykończeniem mieszkań i własny dojazd
pozwoliłby mu na utwardzenie oraz ułożenie płytek na terenie przy samym bloku.
Proponowany na załączniku graficznym teren do sprzedaży – nie koliduje z przygotowanym
projektem przebudowy łącznika Starowiejska-Krakowska jak również nie prowadzi do żadnych
terenów stanowiących własność Miasta.
Komisja odbyła wizję w terenie w dniu 6 maja 2014r. Opinia Komisji w tym temacie –
pozytywna.
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 XLVIII/346/2014
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu z sesji.
Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy –Miasta Mszana Dolna służebnością przejazdu i przechodu.
p.A.Dudzik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta poinformował, że Komisja wyraziła w tej sprawie pozytywną opinię. Chodzi
o służebność dojazdu do garaży ZGK i od strony ul.Krakowskiej.
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 XLVIII/347/2014
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta
Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu z sesji.
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Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła p.Agata Dudzik – Kierownik ZEAS-u
w Mszanie Dolnej.
Ta uchwała ma zastosowanie do nauczycieli, którzy realizują zajęcia w dwóch różnych
wymiarach godzin.
p.J.Łabuz – Dyrektor ZSM nr 2 w Mszanie Dolnej – poinformowała, że ta sytuacja dotyczy
naszej szkoły. Przedstawiła możliwości obliczania tego wymiaru godzin, po czym przedstawiła
też sposób obliczania, który był stosowany do tej pory.
Pół etatu było tą granicą. Jeżeli nauczyciel realizował ½ etatu w szkole podstawowej to
uzupełniał ½ etatu świetlicy. Jeżeli nauczyciel miał mniej niż pół etatu np. 8/18 to uzupełniał etat
w świetlicy nie do 18 godzin, tylko więcej, jeżeli nauczyciel miał ponad pół etatu w szkole
podstawowej to uzupełniał etat do 18 godzin.
Po wyjaśnieniu Pani Dyrektor zwróciła się o podjęcie takiej uchwały, która by uwzględniała ten
sposób obliczania wymiaru godzin, ponieważ ok. 8-miu nauczycieli musi tak uzupełniać etat
(chodzi o nauczycieli, którzy realizują ponad ½ etatu w szkole podstawowej).
Radna p.B.Cieżak – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury – uchwałę trzeba podjąć dzisiaj,
bo przygotowane są projekty organizacyjne. Wg projektu uchwały i sposobu uzupełniania tych
etatów mogłoby dojść do tego, że pani dyrektor zabraknie godzin i cały projekt organizacyjny
trzeba byłoby od nowa przerabiać. Aby projekt organizacyjny mógł być zatwierdzony to tą
uchwałę trzeba dzisiaj podjąć, ale trzeba ją podjąć w ten sposób, żeby naliczanie i ustalenie tego
etatu było wg tej zasady, którą przedstawiła Pani Dyrektor, bo wg tej zasady są przygotowane
arkusze organizacyjne.
Radni zaakceptowali prośbę Pani Dyrektor i wniosek Radnej p.B.Cieżak.
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 XLVIII/348/2014
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu z sesji.
Ad. 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
► pytanie Pani I.Łacnej o łącznik - pierwsze wolne pieniądze jakie pojawią się w budżecie
na 2014r. zostaną przeznaczone na budowę łącznika, więc jeśli się pojawią, to w pierwszej
kolejności do inwestycji jest przygotowany łącznik: Krakowska – Starowiejska.
► progi i bezpieczeństwo na ul.Spadochroniarzy - w tej sprawie przyszło pismo podpisane przez
ponad 100 mieszkańców ul.Spadochroniarzy. Burmistrz Miasta odniósł się do zdania
zamieszczonego w piśmie, z którym jak powiedział się nie zgadza, a tj: że negatywna opinia to
równorzędne wzięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo na tej drodze. Trudno się
z tym zgodzić, ponieważ ulica Spadochroniarzy jest oznakowana z jednej i z drugiej strony
ograniczeniem szybkości. Jest też ograniczenie tonażu.
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W tej sprawie zostało wysłane pismo do Pana Komendanta Dyr.R.Hahna o objęcie szczególną
„kuratelą” ulicy Spadochroniarzy w czasie weekendu przez Policję (Wydział Ruchu
Drogowego).
► co do budowy i wyznaczenia stref ograniczonego ruchu (progi zwalniające) – to wymaga
zlecenia projektu organizacji ruchu, zatwierdzenia tego projektu i jego akceptacji. Koszt jednego
obszaru to ok. 8tys.zł., czyli ok.27-28 tys.zł. na te 3 obszary. Na dzień dzisiejszy takich
pieniędzy w budżecie nie ma.
► bariery na ul.Spadochroniarzy – na drodze osiedlowej (na drogach zjazdowych z osiedli).
Mieszkańcy na swoim gruncie nie zgadzają się na montaż barier i temat upadł, bo na siłę nic
zrobić nie możemy.
Jeśli chodzi o montaż w jakimś innym niebezpiecznym miejscu – to zostały bariery z
ul.Krakowskiej, będą do rozdysponowania.
► budynek przy skrzyżowaniu (b.Szeląg) – próba wynajmu tego lokalu nie jest możliwa
z uwagi na jego stan techniczny. Trzeba ok.150tys.zł. żeby ten budynek doprowadzić do takiego
stanu, żeby nie zagrażał. W tym roku takich pieniędzy nie ma.
► wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską – dochody mogą być przekazywane
jedynie na poprawę bezpieczeństwa. Owe 100tys.zł. zostało spożytkowane m.in. na kompletną
dokumentację techniczną–projektową ulicy Słowackiego i ul.Krasińskiego, z tych pieniędzy
zostało sfinansowane oświetlenie na os.Zarąbki jak również montaż luster, montaż znaków
drogowych, przepusty, łatanie dziur - bieżące utrzymanie dróg.
► interpelacja dot. braku informacji gdzie mieszkańcy mogą składać informacje o poniesionych
stratach – informacja i komunikat w tej sprawie wraz z telefonami był zamieszczony na stronie
internetowej Miasta. Z tym zarzutem zgodzić się nie sposób.
► wycinka drzew – jedyną przeszkodą jest brak kompletnych dokumentów złożonych przez
Spółdzielnię (brakuje paru 5-6 podpisów).
► suchy modrzew w parku – już poleciłem wizję pani z ochrony środowiska.
► pytanie: co się stało z lustrami ul.Leśna – jedno lustro zupełnie zniknęło, drugie spadło jest
pęknięte.
► Sokół, Orkanówka, solary w nowej perspektywie – projekt solarny kończy się i czekamy na
zwrot założonych środków. Na 1700 domów mamy wykonanych 241 instalacji.
Dzisiaj kiedy instalacje funkcjonują, to chętnych na drugi etap jest b.dużo.
Jest do podziału 12 mln.zł., ale tak korzystnych warunków jak w pierwszym rozdaniu już nie
będzie. Trochę żal, że obudziliśmy się za późno. Nowe rozdanie będzie miało kryteria.
Sokół – to co mówiłem o oszczędnościach powstałych z Euroregionu to niestety nie jest możliwe
do realizacji ze względu na termin i procent dofinansowania. Największym problemem jest
problem natury technicznej - do końca roku zadanie należy wykonać i rozliczyć. Takich robót i
na taką skalę nie jesteśmy w stanie przeprowadzić, bo jest to b.duży zakres prac.
Orkanówka – żadnego sygnału w sprawie Orkanówki nie odebraliśmy. Woli uczestnictwa
w projekcie rewitalizacyjnym nie widać.
Ad.24. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach mieszkaniec Miasta - p.A.Pachołek zwrócił się o pomoc w naprawie
drogi która prowadzi do ujęcia i do pól (ul.Słoneczna) po ulewie. To 1 km drogi.
Do tego tematu odniósł się p.T.Filipiak – Burmistrz Miasta, który stwierdził, że był na tej drodze
po 2-ch godzinach po ulewie.
Burmistrz Miasta uważa, że droga nie jest utrzymywana przez mieszkańców, korytka nie są
czyszczone, trawy nie wykoszone, w wyniku czego woda podmyła asfalt i naniosła kamienie
powodując zniszczenia rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.
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Dla porównania Burmistrz Miasta stwierdził, że równoległa do ul.Słonecznej droga do składu
drzewa (ulica Leśna) – tam w ogóle nie było widać, że była ulewa, a ulica Słoneczna ma
odwodnienie i korytka po obydwu stronach.
Ad.25. Zamknięcie obrad XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady p.Adam Malec zamknął obrady
XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Prot.H.Łabuz

Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec
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