Protokół Nr XLIV/09
z XLIV okolicznościowej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się
w dniu 11 sierpnia 2009 r. w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył mgr Eugeniusz Sieja –Wiceprzewodniczący Rady Miasta
w Mszanie Dolnej.
Protokołowała Faustyna Kaletka – podinspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 16.00 do godz. 16.50
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni radni: A. Malec, R. Radomski, W. Wacławik, W. Żądło
- Zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ustawowy skład Rady Miasta w Mszanie Dolnej – 15 radnych.
Liczba radnych obecnych na sesji – 11 radnych.
Przebieg

obrad

1. Otwarcie XLIV okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta - p. Eugeniusz Sieja otworzył XLIV okolicznościową sesję Rady
Miasta, po czym przywitał radnych i zaproszonych gości: Z-cę Burmistrza Miasta - p. Michała
Barana, Skarbnik Miasta – p. Bernadetę Ziemianin, Sekretarz Miasta p. Zofię Łabuz oraz Dyrektor
Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 – p. Annę Górską i Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 – p.
Józefę Łabuz. Sesja ta została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym tzn.
na wniosek Burmistrza Miasta, który to wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – stwierdził na podstawie listy obecności,
że na sali znajduje się 11 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał
przez Radę Miasta. Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Wiceprzewodniczący Rady
Miasta odczytał porządek obrad jak w zawiadomieniu o zwołaniu XLIV okolicznościowej sesji
Rady Miasta, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – zapytał Radę Miasta czy ma jakieś uwagi
do porządku obrad. Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
przyjęcie porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęła porządek obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji „Łatwiejszy start – pakiet działań
edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej”
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – prosi o przybliżenie projektu uchwały
Zastępcę Burmistrza Miasta p. Michała Barana.
Zastępca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – w lutym 2009 r. Miasto Mszana Dolna we
współpracy z Dyrektorkami Zespołów Szkół Miejskich złożyło projekt w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wojewódzki Urząd Pracy rozpatrzył pozytywnie nasz projekt i otrzymaliśmy 100%
dofinansowanie. Zadanie zaczyna się 14 września 2009 r. Wniosek opiewał na kwotę 520 000 zł.
Projekt zakłada prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych, prowadzenie poradni
zawodowej oraz promocję projektu. Pozytywnie przeszliśmy ocenę formalną oraz merytoryczną i
znaleźliśmy się na liście rezerwowej. W lipcu otrzymaliśmy list negocjacyjny od WUP i po
wyjaśnieniach cały wniosek dostał dofinansowanie. W piątek otrzymaliśmy pismo, że w ciągu 5 dni
mamy zawieźć uchwałę – stąd ta sesja, która umożliwi złożenie nam kompletu dokumentów.
Radny Rady Miasta – p. Grzegorz Wójcik – czy projekt zakłada podział na obie szkoły?
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 – p. Anna Górska – wniosek podzielony został na 2 szkoły
w równym stopniu. Projekt obejmuje 88 tygodni nauki od 14 września 2009 r. do 16 grudnia 2011 r.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – głównym celem jest podniesienie
poziomu w szkołach tak by dzieci mogły korzystać z Liceum Krakowskiego, lepszy start zapewnia
Wiceprzewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XLI/277/2009 w sprawie przystąpienia do realizacji „Łatwiejszy start – pakiet działań
edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej”
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok
2009 Nr XXXIV/222/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2008 r.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – poprosił o omówienie projektu uchwały
Skarbnik Miasta – p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – zmiana uchwały budżetowej polega na zmianie
paragrafów finansowania budowy hali sportowej.
Wiceprzewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XLI/278/2009 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2009 Nr
XXXIV/222/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2008 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/189/2008 Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 5 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Mszana Dolna na lata 2008-2011 dla inwestycji „Budowa hali sportowej w Mieście
Mszana Dolna.”
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – poprosił o omówienie projektu uchwały
Skarbnik Miasta – p. Bernadetę Ziemianin
Skarbnik Miasta – p. Bernadeta Ziemianin – zmiana uchwały dotyczy zmiany paragrafów z których

jest finansowana budowa hali sportowej.
Wiceprzewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XLI/279/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/189/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia
5 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Mszana
Dolna na lata 2008-2011 dla inwestycji „Budowa hali sportowej w Mieście Mszana Dolna.”
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
5. Wolne wnioski
Radny Rady Miasta – p. Józef Bierowiec – coraz bardziej widoczny jest spadek jakości wody
Radny Rady Miasta – p. Grzegorz Wójcik – czy wysokie napięcie jakie ma iść przez ul. Leśną jest
inwestycją potrzebną miastu? Jak mieszkańcy ul. Leśnej mają bronić swoich działek przed tą
inwestycją?
Radny Rady Miasta – p. Jan Szynalik – kiedy będą lepione dziury na ul. Tolińskiego?
Radny Rady Miasta – p. Stanisław Dziętło – jaki jest obecnie etap wniosku dotyczącego
rewitalizacji miasta ?
Radny Rady Miasta – p. Kazimierz Stożek – czy można zmienić plan hali sportowej o przejście na
II piętrze?
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Eugeniusz Sieja – proszę Pana Burmistrza o wysłanie
Straży Miejskiej do Parku Miejskiego i zbadanie stanu huśtawek, ponieważ wiele z nich zagraża
bezpieczeństwu dzieci.
− na parkingu za sklepem pana Krupińskiego został postawiony znak – parking płatny – ten znak
trzeba odsunąć, bo nikt nie pobiera tam opłaty, taka sama sytuacja ma miejsce koło Tesco.
Trzeba rozstrzygnąć tą sprawę
− jak wygląda sprawa robót na wodociągach na ul. Spadochroniarzy
Zastępca Burmistrza Miasta – p. Michał Baran – odpowiada na wnioski i zapytania radnych:
− sprawdzimy jakość wody poprzez zlecenie badań sanepidowi
− inicjatorem inwestycji na ul. Leśnej jest ENION, który chce zlokalizować tam linie wysokiego
napięcia 110 W, Burmistrz nie zajmował jeszcze stanowiska w sprawie
− łatanie dziur na ul. Tolińskiego - jest projekt, kosztorys opiewa na kwotę 800 000 zł.
− rewitalizacja – na dzień dzisiejszy nie wiemy jaka jest decyzja w tej sprawie
− każda zmiana planów generuje koszty. Zobaczymy, czy w przyszłorocznym budżecie uda się
zamieścić taką inwestycję
− sprawę parku miejskiego przekażę Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
− parkin Pana Krupińskiego – zakryjemy znaki, w sprawie płatnych parkingów obecnie
oczekujemy informacji od firmy instalującej parkometry
− wodociąg na ul. Spadochroniarzy – wstrzymuje roboty postępowanie na spornym odcinku

6. Zamknięcie XLIV okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady XLIV
okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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