Protokół Nr VII/2015
z VII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
04 maja 2015r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczyła p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek Rady.

Przewodnicząca

Protokołowała Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 15.00 do godz. 16.35.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu oraz p.J.Kowalczyk –
Burmistrz Miasta, p.M.Baran – Sekretarz Miasta i p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 14 Radnych , a od pkt-u 3 – 15 Radnych
Nieobecni Radni: chwilowo p.T.Zapała (wyjście usprawiedliwione).
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie VII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła VII okolicznościową sesję Rady Miasta, po czym przywitała
wszystkich obecnych na sesji.
Następnie stwierdziła, że w tej chwili na sali znajduje się 14 Radnych, co stanowi quorum
uprawniające Radę do podejmowania uchwał.
Poinformowała, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Mszana
Dolna.
Wniosek Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodnicząca obrad poinformowała, że Radni otrzymali porządek obrad wraz
z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, po czym odczytała treść tego porządku obrad, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady poinformowała, a następnie odczytała wniosek
Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przeniesienie ujęcia wody pitnej
wraz infrastrukturą zlokalizowanego na potoku Szklanówka (dz.ew.nr 5786, 10042/13,
10042/15) w miejsce wolne od zagrożenia ruchami masowymi ziemi – budowa
alternatywnych ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą – ETAP I – SUW Raba” – proponując,
aby ująć go (projekt uchwały) jako pkt 6a porządku obrad.
Wniosek Burmistrza Miasta w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Pana Burmistrza jako
wnioskodawcy o kilka słów wyjaśnienia.
Burmistrz Miasta uzasadnił wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad.
Jest to związane z tym, że dzisiaj w WFOŚ składany jest wniosek o dotację łączoną
z pożyczką. Termin składania wniosków jest do dzisiaj do 15.30.
Do uzupełnienia tego wniosku potrzebna jest uchwała Rady o zaciągnięciu pożyczki na tą
brakującą II część (te 20% co brakuje do wartości kosztorysowej zadania) i dlatego ta sprawa
w trybie pilnym.

Po wyjaśnieniu, Przewodnicząca Rady zwróciła się: „czy są pytania do tego wniosku”?
Wobec braku pytań, zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem powyższego projektu
uchwały do porządku obrad jako punkt 6a.
wynik głosowania: „za” – 14, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miasta w głosowaniu
jawnym, 14 głosami „za” (jednogłośnie) wprowadziła do porządku obrad punkt: „Podjęcie
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska
Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
„Przeniesienie ujęcia wody pitnej wraz infrastrukturą zlokalizowanego na potoku
Szklanówka (dz.ew.nr 5786, 10042/13, 10042/15) w miejsce wolne od zagrożenia ruchami
masowymi ziemi – budowa alternatywnych ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą – ETAP I
– SUW Raba” – jako pkt 6a.
Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Mszana Dolna do
Stowarzyszenia „Piękna Ziemia Gorczańska”.
Burmistrz Miasta poinformował, że decyzja o przystąpieniu do stowarzyszenia zapadła
podczas spotkania 3 Gmin (Gminy Niedźwiedź, Gminy Mszana Dolna i Miasta Mszana
Dolna) z udziałem Starostwa.
Jutro natomiast ma się odbyć Walne Zgromadzenie LGD i jak powiedział Pan Burmistrz
„chcemy formalnie przekazać naszą uchwałę”.
Burmistrz dodał również, że temat jest wszystkim znany. Jest możliwość pozyskania
dodatkowych środków zewnętrznych.
Radny p.J.Stożek – zwrócił się z zapytaniem, „kto ze strony Urzędu będzie nas
reprezentować, czy będzie jakaś osoba odpowiedzialna z urzędu”?
Burmistrz Miasta w ustosunkowaniu odpowiedział, że poszczególni wójtowie mają być
reprezentantami i mają czuwać nad podziałem środków finansowych.
Wobec braku innych pytań i uwag, Przewodnicząca Rady zaproponowała i złożyła wniosek,
aby na przedstawiciela Miasta Mszana Dolna wpisać Burmistrza Miasta – Pana Józefa
Kowalczyka, po czym zwróciła się z zapytaniem czy wszyscy są „za” takim ujęciem zapisu
w projekcie uchwały. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Wobec braku zgłoszeń i uwag, Przewodnicząca obrad zwróciła się do p.A.Sasal –
Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
VII/49/2015 w sprawie przystąpienia Miasta Mszana Dolna do Stowarzyszenia „Piękna
Ziemia Gorczańska”.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie
dochodów i wydatków.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o łączne zreferowanie uchwał, tj. uchwały zarówno
w sprawie zmian w budżecie jak i uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej, ponieważ oba te projekty są powiązane ze sobą.

p.B.Ziemianin - Skarbnik Miasta przedstawiła zmiany w poszczególnych działach
i rozdziałach klasyfikacji budżetowej omawiając szczegółowo załączniki dołączone do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta.
Podczas omawiania projektu uchwały przez p.Skarbnik na salę wszedł radny p.T.Zapała.
Następnie p.Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej informując, że jeśli zmieniamy budżet miasta, to równolegle trzeba
dokonać odpowiednich korekt (zmian) w wieloletniej prognozie finansowej miasta, po czym
omówiła zmiany w wpf, zgodnie z objaśnieniem, załączonym do projektu uchwały.
Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych
o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła p.A.Sasal - Wiceprzewodniczącą Rady
o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Mszana Dolna.
Po odczytaniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
VII/50/2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mszana Dolna na rok 2015 po stronie
dochodów, wydatków i przychodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2015-2025.
Projekt uchwały został przedstawiony przy omawianiu wcześniejszego punktu porządku
obrad.
W związku z powyższym Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą do p.A.Sasal Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
VII/51/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na
lata 2015 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt tej uchwały został dostarczony Radnym
wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, po czym zwróciła się o jego przedstawienie.
Projekt uchwały przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta.
Pomoc finansowa w wysokości 5 000,00 zł będzie przeznaczona na realizację przez Sądecki
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu zadań w zakresie zapewnienia osobom
z terenu Miasta Mszana Dolna opieki nad osobami nietrzeźwymi.
p.Burmistrz Miasta w uzupełnieniu dodał, że wszystkie gminy mają z tym problemy i nie
zawsze da się zawieźć tego nietrzeźwego do domu, bo są przypadki, że wręcz rodzina nie
chce go przyjąć.

Po tym uzupełnieniu, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o zadawanie pytań
i zgłaszanie uwag.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
VII/52/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna przedstawiła p.H.Krzysztofiak –
podisnp. ds. planowania przestrzennego, która wyjaśniła, że: „w związku z opracowaniem
dokumentacji na budowę ujęć stacji uzdatniania wody w naszym mieście mamy pozwolenie
na jedno SUW – Raba, natomiast na te pozostałe nasz plan z 2004r. - niektóre zapisy tego
planu nie dopuszczały tego typu inwestycji w tych terenach, gdzie zostały zaprojektowane. W
związku z tym zanim wystąpimy o pozwolenie na budowę do Starostwa musimy wcześniej
uregulować zapisy planu. I tak jak państwo otrzymali załączniki to jest regulacja np. linii
rozgraniczających projektowanych dróg, na os.Pańskim – dopuszczenie stacji uzdatniania
wody i zbiorników, na ul.Leśnej też jest dopuszczenie zbiorników i regulacja przebiegu drogi
koło oczyszczalni ścieków”.
Następnie p.H.Krzysztofiak omówiła zmiany w części tekstowej planu, które w większości
związane są z załącznikami graficznymi.
Uzupełnienia i wyjaśnienia do tego tematu dokonał również Pan Burmistrz, który omówił
zmiany przedstawione na załącznikach graficznych.
Przy tej okazji Burmistrz Miasta nadmienił o trudnościach związanych z uzyskaniem
pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody – Raba (pozwolenie uzyskano w ubiegłym
tygodniu). Złożone były wnioski o pozwolenie na budowę trzech ujęć na raz. Dwa z nich były
od razu odrzucone ze względu na niezgodność z planem i konieczność punktowej zmiany
planu (zmiana planu będzie trwała do końca roku i nie byłoby żadnych szans mając nawet
promesę na realizację tych ujęć na Pańskim i na stadionie łącznie ze zbiornikiem na Leśnej).
Ostatecznie udało się obronić i uzyskać pozwolenie na budowę stacji uzdatniania – Raba.
Przygotowany jest przetarg i trzeba go ogłosić jak najszybciej.
p.A.Sasal – stacja została wybudowana tak jakby poza miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, a wiemy, że w tym terenie będą ujęcia wody pitnej, czy
jest to do sprawdzenia, czy są wszystkie wymagane zabezpieczenia, czy ta stacja nie wpływa
na pogorszenie wody pitnej.
Burmistrz Miasta – odpowiedział, że p.Zastawnik poprawiając ten plan nie naniósł istniejącej
stacji, dlatego tą zmianę wprowadzamy. Natomiast ujęcie jest dość daleko. Nie powinno mieć
tutaj negatywnego wpływu.
p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że w tamtej kadencji zapoznała się z
opracowaniem hydrogeologicznym ujęcia wody, które planowane było na rzece Raba i tam
przedsiębiorstwo geologiczne sugerowało utworzenie pośredniej strefy ochrony ujęcia wody,

w której to strefie w grudniu 2013 roku zostały wprowadzone zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego dopuszczające w tym terenie produkcję asfaltu, betonu, itp.
Zwróciła uwagę, że jak będziemy teraz projektować to nowe ujęcie, to chciała przypomnieć
ten temat w tej kadencji, że tam jest pośrednia strefa ochronna ujęcia wody pitnej, w której to
strefie plan zagospodarowania dopuszcza uciążliwy przemysł: produkcję asfaltu, betonu, itp.
Radny p.T.Zapała – myślę, że powinno to być jak najszybciej zrobione, żeby tą uchwałę
cofnąć.
p.H.Krzysztofiak – nie da się.
Przewodnicząca Rady – zadając inaczej pytanie zwróciła się z zapytaniem: „czy jest
możliwość wprowadzenia tego tematu, który zadaje tutaj Pan Zapała do tych kwestii, które
dzisiaj robimy, czyli do tej punktowej zmiany planu?”
p.H.Krzysztofiak – zmiany planu i lokalizacji inwestycji są na wniosek wnioskodawcy. Jeśli
teraz Rada przystąpiłaby do takiej zmiany nie informując jego, jest narażona na to, że
musiałaby mu zapłacić dość wysokie odszkodowanie za utratę na wartości działki.
Jeśli Rada bez jego zgody podejmie taką uchwałę to musi liczyć się z konsekwencjami takich
zmian.
Przewodnicząca Rady – czy mamy możliwość wyeliminowania tego „itp.”, które ma
kluczowe znaczenie.
Burmistrz Miasta – zaproponował, aby poprosić projektantkę planu Panią Mrówkę i z
Komisją Rady przedyskutować te kwestie. Chodzi o to, żeby tyle poprawiać, ile jest możliwe
do poprawienia i uściślenia. Spróbujemy skonkretyzować na tyle ile się da te zapisy, żeby je
przy tych zmianach wyeliminować w planie.
Burmistrz Miasta nadmienił również, że trzeba podjąć decyzję o opracowaniu studium i
wtedy w szerokim zakresie po konsultacji z mieszkańcami wprowadzać istotniejsze zmiany.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o uwagi i pytania
konkretnie do tego punktu.
Wobec braku uwag i zgłoszeń zwróciła się z prośbą do Wiceprzewodniczącej Rady o
odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu zwróciła się z zapytaniem o opinię Komisji.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej poinformował, że Komisja wyraziła pozytywną opinię.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
VII/53/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.

Ad.6a. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.: „Przeniesienie ujęcia wody pitnej wraz infrastrukturą
zlokalizowanego na potoku Szklanówka (dz.ew.nr 5786, 10042/13, 10042/15) w miejsce
wolne od zagrożenia ruchami masowymi ziemi – budowa alternatywnych ujęć wody
pitnej wraz z infrastrukturą – ETAP I – SUW Raba”.
Burmistrz Miasta – poinformował, że po części odniósł się już do tej sprawy na początku
sesji, po czym dodał, że są to środki na te brakujące 20% wartości kosztorysowej zadania –
stacji uzdatnia nad rzeką Rabą pod warunkiem, że otrzymamy połowę dotacji, o którą
występujemy.
Pytania:
Radny p.J.Stożek – w jakim banku będzie zaciągnięta ta pożyczka i na jaki %?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że pożyczka będzie zaciągnięta w WFOŚ w Krakowie
z oprocentowaniem w granicach 3,3% i nie będzie mogła być umorzona bo jest z dotacją.
Pożyczka nie będzie umarzana, jeżeli będzie dotacja.
Przewodnicząca Rady – ta pożyczka jest korzystniejsza niż wzięcie kredytu w banku?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że gdyby nie było możliwości otrzymania dotacji, to wtedy
ogłaszalibyśmy przetarg i brali kredyt w banku, bo być może o jakieś dziesiąte punktu
procentowego znalazłby tańszy kredyt, ale tu mamy szanse na otrzymanie dotacji.
W dalszej części swej wypowiedzi Burmistrz Miasta nadmienił, że drogi też są ważne, ale
realizacja tego zadania jest priorytetowa, po czym poinformował o problemach związanych ze
stanem dróg na os.Pańskie.
Wobec braku innych pytań i uwag, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do
Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”) podjęła Uchwałę Nr
VII/54/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
pn.: „Przeniesienie ujęcia wody pitnej wraz infrastrukturą zlokalizowanego na potoku
Szklanówka (dz.ew.nr 5786, 10042/13, 10042/15) w miejsce wolne od zagrożenia ruchami
masowymi ziemi – budowa alternatywnych ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą – ETAP I
– SUW Raba”.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Ad.7. Wizja w terenie w sprawie planów inwestycyjnych na os.Pańskie.
W tej części Przewodnicząca Rady poinformowała i zwróciła się z prośbą do radnych
o odbycie wizji w terenie – na os.Pańskie.
Ad.8. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka
Modrzejewska-Potaczek zamknęła obrady VII okolicznościowej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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