Protokół Nr XXXI/08
z XXXI okolicznościowej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się
w dniu 20 listopada 2008 r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.
Piłsudskiego 2.

Obradom sesji przewodniczył inż. Władysław Żądło
w Mszanie Dolnej.

–Przewodniczący Rady Miasta

Protokołowała Faustyna Kaletka – pracownik Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 14.00 do godz. 14.30
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
Nieobecny radny: p. Radosław Radomski
Ustawowy skład Rady Miasta w Mszanie Dolnej – 15 radnych.
Liczba radnych obecnych na sesji – 14 radnych.

Przebieg

obrad

1. Otwarcie XXXI okolicznościowej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta p. Władysław Żądło otworzył XXXI okolicznościową sesję
Rady Miasta, przywitał radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 14 radnych, co stanowi
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał przez Radę Miasta.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady Miasta odczytał
porządek obrad jak w zawiadomieniu o zwołaniu XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 „za”) przyjęła porządek obrad XXXI
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
2. Przyjęcie uchwały w spawie aplikowania Miasta Mszana Dolna o środki w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz
zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie
Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – poprosił o omówienie uchwały
Burmistrza Miasta Mszana Dolna

Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – podjęcie przez Państwa uchwały umożliwi
pozyskanie przez Miasto środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011. Sporządziliśmy już komplet dokumentów potrzebnych do wniosku o fundusze.
Szanse na uzyskanie środków mają ulice o znaczeniu strategicznym, dlatego wybraliśmy ul.
Ogrodową z częścią ul. Marka. Wstępny kosztorys remontu tych dróg to ponad 2 miliony zł.
Województwo Małopolskie otrzyma 65 milionów złotych w 2009 r. z Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Władysław Żądło – we wstępnym projekcie zabrakło mi
prawoskrętu z ul. Kolbego na ul. Ogrodową, a także szerszego wyjazdu z ul. Marka, by tiry
miały możliwość swobodnego skrętu.
Radny p. Józef Bierowiec – w § 2 pkt. 2 jest zapis o środkach budżetowych – czy wiadomo
z jakich środków będzie ta inwestycja finansowana?
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – na dzień dzisiejszy nie wiemy – na pewno będzie to
albo kredyt albo środki własne. Po uchwaleniu budżetu na rok 2009 będziemy się zastanawiać
nad tym.
Z-ca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – uchwała, którą państwo dzisiaj podejmują jest
uchwałą intencyjną
Burmistrz Miasta – p. Tadeusz Filipiak – wszystkie gminy, które aplikują do Narodowego
Projektu Przebudowy Dróg Lokalnych musiały podjąć takie uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 „za”) podjęła Uchwałę Nr
XXXI/202/2008 w sprawie aplikowania Miasta Mszana Dolna o środki w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zabezpieczenia na
jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
3. Zamknięcie obrad XXXI okolicznościowej sesji Rady Miasta.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXI
okolicznościowej sesji Rady Miasta.
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