Protokół Nr X/2015
z X zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
20 sierpnia 2015r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczyła p. Agnieszka Modrzejewska- Potaczek- Przewodnicząca Rady
Miasta w Mszanie Dolnej.
Protokołowała Elżbieta Czerwińska- podinspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji: od godz. 12.00 do godz. 14:50
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.
Ustawowy skład Rady Miasta Mszana Dolna: 15 radnych
Liczba Radnych obecnych na sesji- 15 radnych
Nieobecni Radni:-

Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie X sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady Miasta p. Agnieszka Modrzejewska- Potaczek otworzyła X zwyczajną sesję Rady
Miasta, po czym przywitała radnych oraz wszystkich zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi quorum do
podejmowania uchwał przez Radę Miasta.
Następnie poinformowała, że radni otrzymali porządek obrad, po czym odczytała jego treść, zgodnie
z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Miasta zapytała, czy są wnioski o rozszerzenie porządku
obrad.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady Miasta przystąpiła do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad.2 Przyjęcie protokołów nr VII/2015, VIII/2015 i IX/ 2015 z posiedzeń Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokoły nr VII/2015, VIII/2015 oraz IX/2015 z sesji Rady
Miasta były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta, a także zostały przesłane do Radnych drogą
elektroniczną.
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Następnie Przewodnicząca Rady zaznaczyła, iż dostała informacje odnośnie uwag do jednego
z protokołów, nie mniej jednak zwróciła się z zapytaniem do rady o pozostałe uwagi do protokołów.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta P. Agnieszka Sasal- wniosła uwagę do protokołu IX/2015 z dn.
29.06.2015r, do pkt 9. Zaznaczyła, iż w jej wypowiedzi zostały pominięte jej słowa. „Jest to Burmistrz,
a przede wszystkim człowiek, któremu możemy bez obaw powierzyć losy naszej małej ojczyzny,
dlatego ja udzielam absolutorium Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna p. mgr Józefowi Kowalczykowi
dając mu tym samym zielone światło do dalszej pracy dla dobra mieszkańców naszego miasta”.
Przewodnicząca Rady Miasta dodała, iż przed sesją została poinformowana o uwagach do protokołu,
co pozwoliło jej przesłuchać nagranie z sesji ,w której ta wypowiedź padła. Przeczytała również str.7
protokołu, w której znajduje się wypowiedź Wiceprzewodniczącej Rady Miasta P. Agnieszki Sasal „na
koniec podkreśliła, że jest pełna szacunku dla nowego Burmistrza Miasta, który w przeciągu pół roku
swoich rządów zrealizował bardzo wiele, zabrał się za najpilniejsze inwestycje potrzebne
mieszkańcom, angażuje się osobiście w każdą z nich. Każdy szczegół konsultuje z mieszkańcami
osobiście nadzoruje prace od początku do końca i jest ciągle w kontakcie z mieszkańcami.”
Przewodnicząca Rady Miasta potwierdziła, iż w dalszej części po odsłuchaniu nagrania znajdują się
słowa zacytowane wcześniej przez p. Wiceprzewodniczącą. Ponadto zaproponowała odsłuchanie
tego nagrania radnym.
Radny Rady Miasta P. Bogdan Surówka- zaproponował, aby przejść do głosowania nad przyjęciem tej
poprawki do protokołu.
Wobec powyższego, Przewodnicząca Rady Miasta zapytała czy są jakieś inne wnioski. Z powodu
braku wniosków. poddała pod głosowanie poprawkę do protokołu nr IX/2015 z posiedzenia Rady
Miasta Mszana Dolna- str.7, w brzmieniu wskazanym powyżej.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła poprawkę do protokołu
IX sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr IX/2015 sesji Rady Miasta.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła protokół IX sesji Rady
Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr VII/2015 z posiedzenia
Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła protokół VII/2015 sesji
Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr VIII/2015 z posiedzenia
Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła protokół VIII/2015 sesji
Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
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Ad.3.Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p. mgr Józef Kowalczyk- przedstawił najważniejsze sprawy, którymi zajmował się
od ostatniej sesji, a mianowicie:
- problem suszy, a co za tym idzie bieżące zaopatrzenie miasta w wodę. Podkreślił, iż z sieci
wodociągowej miejskiej miasto jest zaopatrywane ”non stop” w ciągłości. Nie ma przerw. Zaznaczył
ponadto, iż występują lokalne niedobory wody w szczególności: w rejonie ul. Spadochroniarzy,
ul. Słonecznej ,na Pańskim a także na ul. Słomka (problemy z ujęciami sieciowymi nadzorowanymi
przez miasto). Burmistrz Miasta podziękował pracownikom ZGK, którzy 24h na dobę, 7 dni w
tygodniu czuwają nad tym, aby nie doszło do jakiejś awarii na wodociągach w związku ze stanem
wody na ujęciach ponieważ jest bardzo niski. Zaznaczył, iż w związku z tym zasila się miasto z ujęcia
awaryjnego, które 10 lat temu zrealizował.
Dodał także, iż ”p. Filipiak z tego ujęcia nie raz się naśmiewał, że jest zlokalizowane w rejonie
oczyszczalni, ale przez 8 lat nic efektywnego nie zrobił, aby po prostu zabezpieczyć miasto w wodę. To
ujęcie funkcjonuje. Woda jest na bieżąco badana. Sanepid nie ma żadnych zastrzeżeń”.
Podkreślił, iż ma nadzieję, że uda się zapewnić ciągłość zaopatrzenia w wodę.
- budowa stacji uzdatniania wody nad rzeką Rabą w sąsiedztwie awaryjnego ujęcia wody. Podkreślił,
że prace budowlane realizowane są w sposób planowy. Zaznaczył, iż jest kilku podwykonawców,
których chce ograniczyć, aby nie było później problemu z odbiorami wykonywanych prac. Wraz z
Sekretarzem Miasta p. Antonim Rogiem, który pomaga i angażuje się w prowadzenie tej inwestycji
odbyły się spotkania z firmą WOFIL z Krynicy, gdzie omawiane były kwestie z terminowością i jakością
wykonywanej inwestycji.
-zasilanie elektryczne stacji uzdatniania wody. Do czasu uzyskania pozwolenia na budowę nie można
było zawrzeć umowy z zakładem energetycznym. Aktualnie robiony jest projekt. Zasilanie placu
budowy stacji uzdatniania wody jest z oczyszczalni ścieków.
- zakres finansowania stacji uzdatniania wody- dwukrotny wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego
w Krakowie w sprawie utrzymania kwoty dotacji na sfinansowanie całego zadania.
„Dostaliśmy 6 800tys. zł. dotacji, ale przed podpisaniem umowy z Urzędem Wojewódzkim
dokonywana jest weryfikacja kosztorysów budowlanych przez Urząd Wojewódzki oraz pracowników
Urzędu Wojewódzkiego. Zastrzeżenia wniosły Panie z wydziału Rolnictwa. Wyłączenia miały być
duże, ale byłem osobiście dwa razy u p. dr Siemka. P. dyrektor z kolei z ministrem spraw wew.
uzgadniał konkretnie z p. Świrczem aby utrzymać finansowanie tego zadania. Najprawdopodobniej
wyłączenia te będą w granicach 150 000 zł.( w tym m.in. budowa wiaty na samochód, wyposażenie
łazienek, drobne wyłączenia wewnętrzne)”.
W miesiącu wrześniu zostanie ten temat ostatecznie uzgodniony, załatwiony. W przyszłym tygodniu
na plac budowy ma wejść geolog celem dokonania odwiertu studni. Umowa z wykonawcą jest
podpisana.
-korzystanie z usług, konsultacji projektanta osuwisk p. Kaczmarka z Katowic, który projektował
zabezpieczenie osuwiska oś. Madeje. Sprawa dotyczy osuwiska domu p. Haliny Nawieśniak.
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„Na chwilę obecną nie ma opinii na piśmie, ale otrzymałem informację, iż nie opłacalne jest
zabezpieczenie tego budynku, ponieważ koszt kształtował by się w okolicach miliona złotych. Dom
w tej chwili nadaje się do rozbiórki”.
- spotkanie z projektantem z Częstochowy w sprawie weryfikacji opracowanej dokumentacji na stację
uzdatniania wody Mszanka. Stacja uzdatniania wody przy stadionie.
„Spotkanie z p. Muszyńskim z firmy WOFIL. Przedstawił własne rozwiązania. Tańsze i prostsze.
Konsultacje natomiast dalej trwają, żeby ostateczną podjąć decyzję, komu zlecić poprawienie tego
projektu, który został nie dopracowany”.
-usunięcie strat powodziowych- ul. Słomka oś. Śmieszki i Krupciówka.
„Na Słomce zostało wykonane zabezpieczenie odpływu wód opadowych spod Lubogoszczy do potoku
Słomka. Półkręgami o średnicy 1m. Mieszkańcy z tego rozwiązania są zadowoleni. Wykonawcą był
p. Kazimierz Dudzik. Zrobił to szybko i solidnie. Na Krupciówce odcinek o dł. 200m.został wykonany.
Została tylko do wykonania obsypka. Droga była bardzo zniszczona, uniemożliwiała dojazd do swoich
posesji oraz pól”.
- regulacja spraw majątkowych
„,Mamy na terenie miasta takie ciekawe umowy trzyletnie na użyczenie terenu np. na targowicy,
obok naszego pięknego targowiska pod halę magazynową gdzie tam są jarzyny. Umowa jest
trzyletnia, która się w tym roku kończy . Właściciel czy dzierżawca zabudował praktycznie budynek
handlowy. Zaczął to poza naszą zgodą i wiedzą legalizować w Starostwie. Wystąpił o pozwolenie na
budowę tej hali i w sposób bezczelny chciał zalegalizować tę samowolę budowlaną. Oczywiście
zablokowaliśmy tą inwestycję, co będzie dalej to będziemy tu dyskutować na komisji. Na razie ma
wstrzymane pozwolenia na budowę.”
„Podobną sprawę mamy z P. Huziorem, który na gruncie Urzędu Miasta za zgodą byłego Burmistrza
nielegalnie budował schody zewnętrzne i ścieżkę, między jego posesją a blokami. Ponieważ jak
wszyscy wiemy p. Huzior przez takie czy inne triki zasiedział część tamtej nieruchomości, w związku z
tym musiałem zareagować. Użytkuje to bez umowy. Nie występował do miasta z umową dzierżawy
ani kupna, w związku z tym najprawdopodobniej poprzez nadzór budowlany będziemy musieli
doprowadzić do rozbiórki części tych inwestycji, które nielegalnie wybudował. Przyznam, że p. Filipiak
nie miał absolutnie podstaw do zadysponowania samowolnego nieruchomością miasta poprzez
wyrażenie zgody na piśmie ,o czym dopiero się dowiedziałem jak wezwałam p. Hudziora do
przedstawienia dokumentów na jakiej podstawie on zabudował ,to wyszło, że na podstawie pisma
odręcznego P. Filipiaka. Posłużył się w Starostwie zgodą byłego burmistrza”.
- sfinalizowanie sprzedaży przy ul. Starowiejskiej. Nieruchomość nabył miejscowy przedsiębiorca
z Rynku, który prowadzi cukiernię. Za kwotę 202 000 zł.
-regulacja stanu prawnego drogi na Zarabiu w obrębie Stawowej, koło p. Bieli, okolice Młynówki.
„Parę lat temu za p. Filipiaka wylali asfalt na gruncie prywatnym. Właścicielka wystąpiła
o rekompensatę finansową. W tej chwili został zrobiony podział geodezyjny nieruchomości. Trzeba
było wycenić tą nieruchomość. Na którejś sesji trzeba będzie formalnie nabyć. Nie żąda rozebrania tej
drogi, ale zapłaty.”
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- wizyta u wicemarszałka w sprawie umorzenia kar w kwocie 150 000 zł. Za nieprawidłowy przetarg
na Hali Sportowej. Sprawa jest w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, Naczelnym Sądzie .Sprawa
jest skomplikowana, prawie nie do umorzenia. Sprawa jest w toku.
„Ponieważ P. Filipiak zlecił ją do prowadzenia P. Piegzie , my z tego tytułu ponosimy koszty p. Piegzy,
który prowadzi aż drugi raz koszty sądowe, które wynikają z prowadzenia tej sprawy. Nie zamierzam
dalej mnożyć tych kosztów , skoro obronienie tej kwoty jest wątpliwe.”
- wizyta w Zarządzie Dróg Wojewódzkich u p. dyrektor w spawach inwestycyjnych, które dotyczyło
remontu drogi 968 Lubień-przebudowy ronda.
„Inwestycja łączy się z GDDKiA i z ZDW. P. dyrektor poparła wniosek. Prośba o pozyskanie
sfrezowanego asfaltu, który byłby nam potrzebny np. na Pańskie. Wtedy ponosilibyśmy tylko koszty
transportu i udałoby się nam te boczne drogi naprawić”.
-zakończenie etapu chodnika przy ul. Zakopiańskiej, od mostu na Zarabie do komisu
samochodowego. Problem –dwustronna zabudowa barierkami, co ogranicza widoczność. Wstąpienie
do GDDKiA o zamontowanie lustra.
-„podział geodezyjny działki koło komisu samochodowego, aby zapewnić dojazd do gruntów
mieszkańców, którym zlikwidowano dojazd od ul. Stawowej. Pokryjemy koszty geodety. Za grunt nie
będziemy płacić”.
-„prowadzone są dalej sprawy na uzyskanie pozwolenia chodnika na ul. Zakopiańskiej w kierunku
Rabki. Aktualnie zostały wycięte drzewa, za odpowiednimi decyzjami”.
-„kontynuowane są prace odnośnie chodnika na Słomce. Trzeba nabyć część działek prywatnych”.
-remonty bieżące w szkołach- środki w budżecie na ten cel zostały zarezerwowane. Dot. wykonania
zaleceń sanepidu, by szkoły mogły funkcjonować bez zastrzeżeń.
Podziękowanie dla P. dyrektor Anny Górskiej, która uzyskała dodatkowe środki z kolonii. Nawiązała
kontakt z Caritasem z Sandomierza . Około 30 tys. pozyskała środków z tego tytułu.
Ad.5 Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna Rady Miasta P. Stanisława Dziadkowiec –w czyjej gestii jest zamontowanie oświetlenia na
odcinku drogi powiatowej między „Aleksandrą” a p. Szarkiem?
Radny Rady Miasta p. Jan Szynalik zwrócił się z prośbą o:
a) Załatanie dziur „masą bitumiczną”- ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Krasińskiego
b) Przeczyszczenie studzienek burzowych od Tadka Krupińskiego na dół. Zaznaczył, iż podczas
intensywnych opadów woda idzie równo z krawężnikiem.
Radny Rady Miasta P. Tadeusz Zapała- czy są jakieś wiadomości na temat ścieżki do uprawiania
rekreacji nad rzeką Mszanką i Rabą?
Radny Rady Miasta P. Ryszard Sitkowski- podziękowanie w imieniu oś. Wójty dla P. Burmistrza za
zaangażowanie i wykonanie drogi oraz za solidne wykonanie remontu drogi.
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Radna Rady Miasta P. Stanisława Dziadkowiec- podziękowanie dla Straży Miejskiej za usunięcie
„dzikich wysypisk w lesie”.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta P. Agnieszka Sasal- zaznaczyła, iż nie jest to sprawa priorytetowa
oraz gdyby znalazły się środki na poprawę bezpieczeństwa w mieście, prosi o zamontowanie lustra.
„Jadąc Starowiejską od strony Krakowskiej, mieszkańcy bloków nie widzą kierowców jadących od
strony Krakowa.”
Radny Rady Miasta P. Jan Szynalik- czy na terenie miasta są przypadki związane z dopalaczami?
(pytanie skierowane do Pana Marka Franczyka – Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie
Dolnej). P. Przewodnicząca Rady Miasta poprosiła o odpowiedź Zastępcę Komendanta Komisariatu
Policji w Mszanie Dolnej.
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej P. Marek Franczyk - ostatni przypadek
01.08.2015r patrol Policji podjechał, palili ognisko nad rzeką Mszanką, młodzi zbiegli zatrzymali tylko
dwóch. Sprawa jest w toku. Zaznaczył, iż są to sporadyczne przypadki i im większe miasto, tym
większy problem.
Radna Rady Miasta Mszana Dolna P. Stanisława Dziadkowiec- czy coś dzieje się w sprawie tablicy
ogłoszeń na Zarabiu za mostem?
Ad.6 Podjęcie rezolucji w sprawie wpisania na listę podstawową inwestycji –modernizacja
istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka- Nowy Sącz.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna – P. Józef Kowalczyk- zaznaczył, iż jest to sprawa bardzo szeroko
omawiana, nagłaśniana w mediach. Odbyło się spotkanie Wójtów, Burmistrzów w Rabce Zdrój.
Zadanie inwestycyjne jest na liście rezerwowej. Gmina Niedźwiedź podjęła taką rezolucję. Trzeba
poprzeć te wnioski .Sprawa niezmiernie ważna.
Radny Rady Miasta P. Tadeusz Wardyński- „główną inwestycją jest linia kolejowa Podłęże- Piekiełko,
a odnogą do tego jest linia Chabówka- Nowy Sącz. Pisząc tą rezolucję nie można było uwzględnić ,
że chodzi nam o inwestycje Podłęże- Piekiełko z szczególnym uwzględnieniem Chabówka- Nowy
Sącz?”
Radny Rady Miasta P. Bogdan Surówka- zaproponował odczytanie rezolucji.
Radny Rady Miasta P. Janusz Matoga- „są to tak jakby dwa zadania co wynika z „Głosu
Llimanowskiego” . Budowa linii Podłęże – Szczyrzyc oraz modernizacja linii Chabówka Nowy Sącz”.
Sekretarz Miasta Mszana Dolna P. Antoni Róg- „ Budowa nowej linii, która ma przebieg przez teren
Mszany. Rezolucja miasta o tejże budowie ma małą szansę podjęcia. Jedna inwestycja bez drugiej
istnieć nie może, bo dojazd do Mszany się skończy na granicy. Tamta jest jednak głównym
priorytetem, a bez modernizacji tych dwóch odnóg nie może istnieć”.
Przewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna p. Agnieszka- Modrzejewska- Potaczek- „chodzi o to , czy
Rada Miasta , mieszkańcy popierają rezolucję, aby ta konkretna modernizacja była wykonana.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta P. Agnieszka Sasal odczytała projekt rezolucji, a Przewodnicząca
Rady Miasta poddała ją pod głosowanie.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Rezolucję Nr 1/2015
Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie wpisania na listę rezerwową inwestycji- modernizacja
istniejącej linii kolejowej Chabówka- Nowy Sącz.
Rezolucja stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej - P. Tadeusz Dul- wskazał informacje dot. świadczonych
usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniając przedłużenie taryf.
Przewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna zasugerowała sprawę przedstawienia Komisji Ochrony
Środowiska oraz Budżetowo- Gospodarczej.
Radny Rady Miasta P. Jan Stożek- przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska- Komisja Ochrony
Środowiska na posiedzeniu w miesiącu lipcu pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Wiceprzewodnicąca Rady Miasta P. Agnieszka Sasal- przewodnicząca komisji budżetowogospodarczej- poinformowała iż w dn. 11.08.2015 Komisja też pozytywnie zaopiniowała projekt tej
uchwały.
Po przedstawieniu opinii Komisji i odczytaniu projektu uchwały, prowadząca obrady p. A.
Modrzejewska- Potaczek- poddała ją pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła uchwałę Nr X/79/2015
Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej Vital- Med w Mszanie Dolnej.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna P. Józef Kowalczyk- uzasadnił, iż odwołuje się Przewodniczącego
Michała Barana z członkostwa w Radzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Vital- Med. W Mszanie Dolnej, a na jego miejsce wnioskuje P. Antoniego Roga, który z dniem
01.09.2015 obejmie funkcję Sekretarza Miasta Mszana Dolna.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta odczytała projekt uchwały, a Przewodnicząca poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła uchwałę Nr X/80/2015
Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej Vital- Med w Mszanie
Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad.9 Podjęcie uchwały uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej Vita- Med w Mszanie Dolnej.
Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały, a Przewodnicząca poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła uchwałę Nr X/81/2015
Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej przy
Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej Vita- Med w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Po zrealizowaniu tego punktu obrad Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min. przerwę.
Po przerwie, Przewodnicząca przywitała przybyłych gości P. Andrzeja Mazura-prezesa Gorczańskich
Wód Termalnych oraz poinformowała , iż możliwość zabrania głosu będzie w punkcie 17. Następnie
przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad to jest:
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia
4 maja 2015r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przeniesienie
ujęcia wody pitnej wraz z infrastrukturą zlokalizowanego na potoku Szklanówka (dz.ew.nr 5786,
104213, 10042/15) w miejsce wolne od zagrożenia ruchami masowymi ziemi- budowa
alternatywnych ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą- ETAP I-SUW Raba”.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna P. Józef Kowalczyk- wytłumaczył , iż kwota 832.723,04 zł została
zastąpiona kwotą 337. 049,00 zł, ponieważ urząd dostał w WFOŚ dotację bezzwrotną.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta P. Agnieszka Sasal- przewodnicząca Komisji BudżetowoGospodarczej- poinformowała iż w dn. 11.08.2015 Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała
projekt tej uchwały. Ponadto przeczytała projekt uchwały, a p. Przewodnicząca poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła uchwałę Nr X/82/2015
Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/2015 Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 4 maja 2015r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
„Przeniesienie ujęcia wody pitnej wraz z infrastrukturą zlokalizowanego na potoku Szklanówka (dz.
ew. nr 5786, 104213, 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 8 do niniejszego protokołu.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Miasta Mszana Dolna na lata 2015- 2025.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna P. Józef Kowalczyk- projekt tej uchwały wiąże się z obsługą kredytu z
lat poprzednich przypadających do spłaty w roku bieżącym. Burmistrz zaznaczył w swojej wypowiedzi
ponadto, że nie jesteśmy w stanie spłacić tego kredytu, nawiązując do sprzedaży budynku przy ul.
Starowiejskiej oraz do nieudanej sprzedaży działek na ul. Leśnej.(nie było ofert, ogólne zapytania).
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Wiceprzewodnicząca Rady Miasta P. Agnieszka Sasal- przewodnicząca komisji budżetowogospodarczej- poinformowała iż w dn. 11.08.2015 Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała
projekt tej uchwały. Ponadto przeczytała projekt uchwały, a p. Przewodnicząca poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła uchwałę Nr X/83/2015
Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na lata 2015- 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i
wydatków.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna P. Józef Kowalczyk zaznaczył, iż szczegółowa specyfikacja jest
w załącznikach, które wcześniej Radni otrzymali. Ponadto dodał, iż tak samo dochody jak i wydatki
zwiększa się o kwotę 599.905,53zł.
Główna Księgowa Urzędu Miasta Mszana Dolna P. Monika Zapała- przeczytała załącznik nr
1,2,2.1,2.2,3,4, do niniejszej uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta P. A. Sasal- dodała, iż w dziale 900 (gosp. odpadami, ochrona
środowiska)- zmniejszyła się kwota w stosunku do planowanej w związku ze zmniejszeniem kwoty za
wywóz odpadów komunalnych.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta P. Agnieszka Sasal- przewodnicząca komisji budżetowogospodarczej- poinformowała iż w dn. 11.08.2015 Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała
projekt tej uchwały. Ponadto przeczytała projekt uchwały, a p. Przewodnicząca poddała go pod
głosowanie
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła uchwałę Nr X/84/2015
Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i
wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna
na lata 2015- 2025.
Główna Księgowa Urzędu Miasta Mszana Dolna P. Monika Zapała- wyjaśniła projekt uchwały.
Objaśniając, wartości WPF:
I. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 710.040,65
1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę -81.684,12 zł
a)Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 17.07.2015r. zwiększono
dochody o kwotę 67.893,00 zł na podstawie pism:DNS-3101-15/2015 Z KBW; DNS- 3101-12B/2015 Z
KBW MUW- WF-I.3111.17.26.2015, WF-I-3111.17.39.2015,
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b)Zarządzeniem Nr98/2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 31.07.2015r.zwiększono dochody
o kwotę 42.242,12zł.na podstawie pism:WF-I.3111.17.8.2015;WF-I.3111.14.7.215; WFI.3111.17.28.2015; WF-I.3111.17.18.2015
c) Zmniejszono dochody z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” o 68.135,00 zł, zwiększono inne dochodów
kwotę 4.684,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej o 35 000,00 zł na podstawie
pism: ST5.4750.216.15.5G; ST5.4750.211.15.4g
2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 628.356,53 zł w tym kwotę 538.402,95 zł(dotacja) na
podstawie pisma AT-AKD-415-021-2015 z WFOŚiGW oraz kwotę 89.953,58 zł-refundacja przez PFRON
wydatków na budowę windy SP ZOZ.
II. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 710.04,65zł
a) Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 171.637,70 zł. m.in. na podstawie decyzji MUW, KBW
pisma MF, pism kierownika MOPS, dyrektorów jednostek oświatowych itp.
b) Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 538,402, 95 zł zgodnie z pismem WFOŚiGW
(dofinansowanie zadania- budowa ujęcia wody)
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta odczytała projekt uchwały, a Przewodnicząca Rady Miasta poddała
go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła uchwałę Nr X/85/2015
Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2015- 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
sądowych.
Przewodnicząca Rady Miasta na wstępie poinformowała radnych, iż w chwili obecnej zgodnie
z materiałami, które otrzymali wcześniej są zgłoszone dwie kandydatury. Zachęciła do składania
wniosków w tym zakresie, a także dodała, ze ustawa nie narzuca ile osób rada może powołać.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna P. Józef Kowalczyk- zaproponował p. Przewodniczącą Rady Miasta P.
Agnieszkę Modrzejewską- Potaczek, uzasadniając iż jest osobą kompetentną. (Przewodnicząca Rady
Miasta –wyraziła zgodę)
Radny Rady Miasta P. Bogdan Surówka- zgłosił kandydaturę Radnego Rady Miasta P. Janusza Matogę
(wyraził zgodę)
Radny Rady Miasta P. Janusz Matoga- zgłosił kandydaturę Radnej Rady Miasta P. Janiny Flig (wyraziła
zgodę)
Następnie zgłoszona została kandydatura Radnego Rady Miasta P. Jan Stożek- wyraził zgodę
Przewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna przeczytała uchwałę uwzględniając zmianę w &1 ust.1 ,
który otrzymuje brzmienie:
1. podkom. p. Anna Pękała
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2. SSR P. Piotr Borkowski
3. Przewodnicząca Rady Miasta P. Agnieszka Modrzejewska- Potaczek
4. Radny P. Janusza Matogę
5. Radna P. Janina Flig
6. Radny P. Jan Stożek
Wiceprzewodnicząca odczytała uchwałę, a Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła uchwałę Nr X/86/2015
Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
sądowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.15 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna P. Józef Kowalczyk odpowiada na interpelacje radnych:
a)Radna Rady Miasta P. Stanisława Dziadkowiec:
- oświetlenie w kierunku Glisnego- „przy tej drodze lampy są. Będę rozmawiał z elektrykami.
Zastanowimy się jak to zrobić. Na następnej sesji przedstawię sposób realizacji tego wniosku”.
- tablica- „tablica jest, trzeba będzie ją zamontować”.
b)Radny Rady Miasta Jan Szynalik:
a) „dziury w drodze”- „ wydaje mi się, że będziemy musieli to zrobić masą asfaltową na gorąco.
Porozmawiam z P. Dudzikiem”.
b) „studzienki kanalizacyjne”-„ będę rozmawiał z dyrektorem. Są również inne zgłoszenia”. Burmistrz
zaznaczył, że przy nadmiernych opadach studzienki nie są w stanie zebrać wszystkiej wody.
Radny Rady Miasta P. Tadeusz Zapała- „sprawa budzi spore zainteresowanie od momentu
upublicznienia”. Burmistrz przedstawił Konkurs Ministerstwa Infrastruktury, gdzie zdobyliśmy ponad
200 pkt. Najwyższa ocena 280pkt. Podkreślił, że dla niego temat jest aktualny, oraz ze można
pozyskać środki z Euroregionu Tatry. W tej sprawie rozmawiał tak ze z gminą partnerską- Niżną, oni
także są zainteresowani. Podkreślił także , że rozmawiał z dyrektorem Wielgusem(RZGW) na temat
porządkowania terenu, który jest brany pod uwagę. ”ja się nie zrażam, trzeba dążyć do celu”).
- Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna P. Agnieszka Sasal- „lustro”
Trzeba się zastanowić nad zamontowaniem lustra w tym miejscu, czy nie lepiej byłoby wprowadzić
ruch jednokierunkowy.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna dodał także, że zapadła decyzja co do progów na ul.
Spadochroniarzy. Będą 4 progi zwalniające na 3,5m ograniczające prędkość do 30km/h. Ten odcinek
także będzie wyłączony z GPS.
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Ad.16.Informacje o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała Radę, iż wniosków było ok. 13. Najbardziej istotne z nich
to:
-prośba policji o dofinansowanie radiowozu
-wyznaczenie ławników sądowych
-wyznaczenie przewodniczącego Rady Społecznej VITAL- MED.
- dwa pisma były także od byłego Burmistrza Tadeusza Filipiaka
Wszystkie pisma są dostępne w materiałach Biurze Rady w godzinach urzędowania. Zaznaczyła
także , że jako Przewodnicząca Rady Miasta będzie na nie odpowiadała. Burmistrz Miasta Mszana
Dolna P. Józef Kowalczyk- pisma byłego Burmistrza dotyczą mojej osoby,
a w szczególności
obniżenia czynszu dzierżawcą o 30 %.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna P. Agnieszka Sasal- „pismo o którym P. Burmistrz
wspomniał, było także do wiadomości mojej jako przewodniczącej komisji Budżetowej. Komisje
z treścią tego pisma zapoznałam. W odpowiedzi, którą P. Przewodnicząca skierowała został także
załączony protokół z posiedzenia komisji z 27.01.2015, na którym wyczerpująco ten temat
omawialiśmy”.
Radny Rady Miasta P. Jan Stożek- „skoro jest to skarga ,można by to było przekazać na komisje
rewizyjną”.
Przewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna P. Agnieszka Modrzejewska- Potaczek– „te pisma
ocenialiśmy z Radcą. Nie mają charakteru skargi.”
Ad.17.Wolne wnioski.
Prezes Wód Termalnych P. Andrzej Mazur-poinformował radnych, iż 17.07.2015 została podpisana
umowa zamiany działek pomiędzy Gorczańskimi Wodami Termalnymi a GPN. Powierzchnia jest
wystarczająca do budowy wód termalnych. Następnie przedstawił sytuacje w spółce:
Rada Powiatu Limanowskiego dokapitalizowała spółkę w kwocie 1 mln. zł. Na chwile obecną:
- 6140- wszystkie udziały w tym:
a) 4035 Starostwo Powiatowe w Limanowej
b) Gmina Niedźwiedź- 13035
c) Gmina Mszana Dolna- 13035
d) Miasto Mszana Dolna- 35
Wystąpił z prośbą o dokapitalizowanie spółki oraz zweryfikowanie planów samorządowych.
Przewodnicząca Rady Miasta zachęciła do zadawania pytań.
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Radny Rady Miasta P. Janusz Matoga- „Jaka wysokość wsparcia?”
Prezes Spółki Gorczańskie Wody Termalne P. A. Mazur- „każde wsparcie mile widziane”.
Przewodnicząca Rady Miasta P. Agnieszka Modrzejewska- Potaczek- poprosiła o przedstawienie
planów na przyszłość. Czy jest to coś realnego?
Prezes Spółki Gorczańskie Wody Termalne P. A. Mazur:
1. pracujemy nad porozumieniem między spółką a powiatem na korzystanie z tego co spółka obecnie
posiada, na korzystanie z wody termalnej.
2. Zadanie.
-Wybór podmiotu doradczego.
-Wybór podmiotu, „być może” zrealizuje następujące zadania czyli: zaprojektuje, wybuduje, może
sfinansuje w całości. Prowadzić na bieżąco, utrzymywać i zarządzać- to byłby idealny model.
Zarząd będzie realizował to, co nakażą mu właściciele.(Starostwo Powiatowe w Limanowej, Gmina
Niedzwiedź, Gmina Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna)
Radny Rady Miasta P. Janusz Matoga -czy rozważany jest prywatny inwestor?
Prezes Spółki Gorczańskie Wody Termalne P. A. Mazur- rozważane jest partnerstwo publicznoprywatne. Właściciele jednak w tej kwestii się wypowiedzą.
Radny Rady Miasta P. Jacek Wardyński- Jaka jest wartość projektu obecnie realizowanego?
Prezes Spółki Gorczańskie Wody Termalne P. A. Mazur- 12ml zł.
P. Antoni Róg- „ jak znam kodeks spółek handlowych. Rada Nadzorcza nie może wydawać
postanowień. To pan powinien przedstawić co rada ma zatwierdzić., nie odwrotnie, żeby Burmistrz
mógł zagłosować nad jakąkolwiek koncepcją trzeba przedstawić podpisaną koncepcję rozwoju spółki.
Samorządy wiedzą gdzie są i w jakim terenie są położone”.
Prezes Spółki Gorczańskie Wody Termalne P. A. Mazur- „m.in. rozważamy partnerstwo publicznoprywatne. One są wtedy obowiązujące jeśli są w formie uchwały. Można różne zgłaszać propozycje w
spółce obowiązuje degradacja.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta p. Agnieszka Sasal- „my mamy bardzo duże potrzeby w mieście,
pilne, bardziej pilne, mniej pilne. Oglądamy każdy grosz z dwóch stron. Nawiązując do wypowiedzi P.
Antoniego Roga chcielibyśmy wiedzieć, znać wartość spółki, do czego mamy się dołożyć? Jak to ma
wyglądać na co mamy dać?”.
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Pytanie z Sali:
P. Aleksander Malec-„ jak to się stało, że wykonawca rozebrał fundamenty?”.
Prezes Spółki Gorczańskie Wody Termalne P. A. Mazur-„Spółka nie realizuje tej inwestycji -to powiat
jest inwestorem. Proszę się zwrócić do powiatu”.
Przewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna P. Agnieszka Modrzejewska-Potaczek- poprosiła
o przedstawienie dokumentu założeń oraz koncepcji spółki.
Radny Rady Miasta P. Tadeusz Zapała- nawiązał do Gazety Krakowskiej ,w której pisało, że do 2014
będzie wszystko gotowe.
Prezes Spółki Gorczańskie Wody Termalne P. A. Mazur-„Żeby funkcjonować potrzebne są środki”.
Po wystąpieniu Prezesa Gorczańskich Wód Termalnych P. Andrzeja Mazur, prowadząca obrady
Przewodnicząca Rady Miasta p. Agnieszka- Modrzejewska- Potaczek udzieliła głosu P. Antoniemu Róg
oraz Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej.
P. Antoni Róg- nawiązał jeszcze, iż w miesiącu wrześniu planuje zmienić regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej- P. Marek Franczyk- podziękował
w imieniu policji za wsparcie finansowe radiowozu policyjnego.
Ad.18. Zamkniecie obrad X zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p. Agnieszka Modrzejewska- Potaczek
zamknęła obrady X zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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