Protokół Nr XLIX/09
z XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
30 grudnia 2009r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej
przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył inż. Władysław Żądło – Przewodniczący Rady Miasta
w Mszanie Dolnej.
Protokołowała Helena Łabuz – inspektor 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.
Nieobecni radni: p.R.Radomski.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obrady XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna V kadencji (2006-2010)
otworzył p.Władysław Żądło – Przewodniczący Rady Miasta, stwierdzając jednocześnie
quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał.
W posiedzeniu uczestniczyło 14 Radnych, zgodnie z listą obecności.
Ustawowy skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Następnie Przewodniczący obrad, powitał radnych oraz zaproszonych gości, po czym
odczytał wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad sesji następujących
punktów:
1) projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów i
wydatków,
2) projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2009 rok
3) oraz punktu: „Dyskusja z udziałem p.Piotra Ociepki autora wspólnego dla pięciu
samorządów projektu tzw. Programu Szwajcarskiego dotyczącego kolektorów
słonecznych”, proponując ujęcie tych punktów jako pkt-y kolejno 6, 7 i 8.
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
proponowane zmiany porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła proponowane zmiany w porządku obrad XLIX sesji Rady
Miasta Mszana Dolna.
W związku z powyższym po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad oraz jego zmian,
co stanowiło pkt 1 porządku obrad, porządek sesji obejmował:
2. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Podjęcie uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2010.
a. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c. zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej,
d. odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji Budżetowej, opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej,
e. zgłaszanie dodatkowych poprawek do projektu uchwały budżetowej,
f. dyskusja nad projektem uchwały i wnoszonymi dodatkowo poprawkami,
g. przegłosowanie wnoszonych poprawek,
h. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów i
wydatków.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2009 rok.
8. Dyskusja z udziałem p.Piotra Ociepki autora wspólnego dla pięciu samorządów
projektu tzw. Programu Szwajcarskiego dotyczącego kolektorów słonecznych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.2. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak - przedstawił informację o pracy w krótkim, bo
tygodniowym okresie od ostatniej sesji. Najważniejsze sprawy to:
► Watykan podjął decyzję o ustanowieniu św. Michała Archanioła Patronem Miasta Mszana
Dolna. 13 stycznia zaaranżowane jest spotkanie z ks. Kardynałem w Kurii, by zaprosić
Ks.Kardynała i prosić o wizytę w Mszanie Dolnej w dniu 26 września.
► 27.XII. – koncert kolęd.
► zakupiono dla ZGK traktor wraz z całym osprzętem do odśnieżania za pieniądze
wypracowane przez Zakład (koszt zakupu to ok.100 tys.zł.). W przyszłym roku ZGK
może świadczyć usługi zimowego utrzymania dróg po jednej stronie Miasta.
► ukazał się nowy numer gazety – kwartalnika samorządowego „Pod Lubogoszczą”.
Ad. 3. Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacje zgłosili:
Radny p.R.Rataj – interpelacja dotyczy ładu i porządku na ulicy Matejki. Radny zasugerował i
poddał pod rozważenie wstawienie metalowych słupków z łańcuchami celem uniemożliwienia
parkowania samochodów na chodniku. Może to byłaby motywacja dla kierowców.
Druga interpelacja dotyczyła sprzedaży materiałów tj. petardy, fajerwerki. Czy jest to
ewidencjonowane, czy wiemy ile tego jest i czy są wydawane pozwolenia.
Radny p.J.Szynalik – zgłosił problem parkowania samochodami na ul.Słowackiego po obu
stronach drogi. Stwarza to niebezpieczeństwo dla dzieci udających się w kierunku szkoły.

Radny p.W.Wacławik – zgłosił sprawę braku odśnieżania ulicy bocznej od ulicy Mickiewicza
(odnoga ulicy w stronę p.Adamczyka).
Przewodniczący Rady Miasta – trzeba dopilnować odśnieżanie bocznych ulic (np.ul.Orkana).
Ad. 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
W tej części posiedzenia głos zabrał Poseł na Sejm RP p.Wiesław Janczyk, który na
początku swego wystąpienia podziękował za zaproszenie. Powiedział, że w Mszanie bywa dość
często, bo bywa na dyżurach poselskich. Ogólnie podsumował pracę Parlamentu
w bieżącym roku. Powiedział, że był to trudny rok, bo spowodowany kryzysem: wzrosło
bezrobocie, gospodarka spowolniła. Niepokoi też wielkość deficytu budżetowego państwa na
rok przyszły.
Następnie Poseł przedstawił prace planowane na rok przyszły takie jak: wydłużenie wieku
emerytalnego do 60 i 65 lat, ograniczenie składki do OFE, pozbawienie niektórych uprawnień
służb mundurowych. Wyraził nadzieję i przedstawił zamierzenia na nowy rok; to m.in.:
utrzymanie wieku emerytalnego, rekonstrukcja przenoszenia pieniędzy ZUS – OFE, walka o
zapisy budżetu unijnego w zakresie dopłat obszarowych oraz walka o inwestycje lokalne.
Na koniec p.W.Janczyk podziękował za współpracę i zainteresowanie każdą jednostkową
sprawą, za wszelkie inspiracje dotyczące pracy poselskiej i wykonywania mandatu. Złożył też
najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne.
Przewodniczący Rady Miasta – p.W.Żądło – podziękował za życzenia, po czym również złożył
je dla Posła w imieniu całej Rady.
Ad. 5. Podjęcie uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2010.
.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
Projekt budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2010 przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik
Miasta. Planowana wielkość dochodów budżetu miasta wynosi 22.064.963,00zł. wydatki
wynoszą 23.410.960,00zł. Zatem planowany deficyt budżetowy będący różnicą między
dochodami a wydatkami wynosi 1.345.997,00zł.
Przychody budżetu ustala się w kwocie 2,5mln zł., a rozchody w kwocie 1.154.003,00zł.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Skarbnik Miasta odczytała opinię Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na 2010 oraz
dołączonej do projektu uchwały budżetowej informacji o stanie mienia komunalnego.
Kolegium RIO pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały budżetowej Miasta na rok 2010 oraz
informację o stanie mienia komunalnego.
W dalszej części Skarbnik Miasta odczytała opinię Składu Orzekającego Kolegium RIO
w Krakowie w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Mszana Dolna.
Kolegium RIO wyraziło pozytywną opinię w tej sprawie.
c) zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej,

W imieniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej głos zabrał Radny p.S.Dziętło – Przewodniczący
Komisji, który przedstawił opinię Komisji w sprawie projektu budżetu Miasta na rok 2010.
Komisja wyraziła pozytywną opinię. Budżet jest „napięty i ambitny”. Po jego realizacji zmieni
się
obraz
Mszany
Dolnej.
Radny
zwrócił
się
o
zaakceptowanie
i przegłosowanie projektu budżetu.
W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał Radny p.K.Stożek – Przewodniczący Komisji.
Komisja Rewizyjna również pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2010 rok
d) odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji Budżetowej, opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
Burmistrz Miasta – podziękował za opracowanie projektu budżetu na 2010 rok, a Komisjom
Rady za jego pozytywne opinie.
e) zgłaszanie dodatkowych poprawek do projektu uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały i wnoszonymi dodatkowo poprawkami,
Przewodniczący Rady Miasta złożył zapytanie wynikające z pisma Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w sprawie korekty budżetu na 2010 rok i zaplanowanie większej kwoty (o
41 tys.zł.) na umieszczenie osób w DPS. Z pisma wynika, że mamy 4 osoby, a będzie 6.
W odpowiedzi Skarbnik Miasta wyjaśniła, że tych dwóch osób jeszcze nie ma, a cała procedura
podpisywania umów i umieszczenia w DPS trwa. W budżecie są zabezpieczone środki dla tych
osób, które są już w DPS.
p.S.Kogut – miejsce w DPS-ie zwolniło się i jest możliwość umieszczenia tam osoby nawet
w tym roku. Wniosek był złożony w październiku, a do tego czasu były podejmowane
rozmowy. Nie sądzę aby ta decyzja mogła być odwlekana.
Wobec dalszej dyskusji Skarbnik Miasta stwierdziła, że w styczniu będzie aktualizowany
budżet i wówczas ta sprawa zostanie wzięta pod uwagę. Na dzień dzisiejszy budżet jest
zamknięty, a żeby komuś dać to trzeba komuś wziąć.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – jeśli w przyszłym roku rozpocznie się rewitalizacja to co
się stanie z podmiotami działającymi na placu targowym?
Burmistrz Miasta – na terenie objętym programem rewitalizacji nie ma żadnego podmiotu.
Rewitalizacja obejmuje teren od ściany budynku Pszczelarza do Wimeru, a po tej stronie nie
ma podmiotów.
Radny p.J.Bierowiec – środki przeznaczone na remont ulicy Tolińskiego (1.410.000,00zł.) – to
są nasze własne środki?
Skarbnik Miasta – ulica Tolińskiego i łącznik Krakowska - realizacja zadań przy założeniu, że
„pójdą sprzedaże”. W pierwszej kolejności będzie robiona rewitalizacja, jeśli spłyną
zaplanowane dochody ze sprzedaży to realizowany będzie cały budżet.
g) przegłosowanie wnoszonych poprawek: ---------

h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miasta – p.W.Żądło –
odczytał projekt Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2010, po czym poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów („za” – 11 głosów,
„przeciw”-2, „wstrzymujące się” – 1) podjęła Uchwałę Budżetową Miasta Mszana Dolna na
rok 2010 Nr XLIX/314/2009 Rady Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu z sesji.
Ad.6 Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów
i wydatków.
Projekt uchwały przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta wyjaśniając, że zmiana
budżetu polega na wprowadzeniu kwoty 1 tysiąca złotych z tytułu darowizn (wpłata na
kanalizację).
Wobec braku uwag Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie(14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XLIX/315/2009 w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów
i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.7.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2009 rok
Projekt uchwały przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta. Zwiększono ogólną kwotę
środków przeznaczonych na realizację GPP i RPA na 2009r. o 434,00PLN w związku z
wydaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dokonaniem stosownych opłat.
Całość kwoty tj. 434,00 PLN dodano do rezerwy.
Wobec braku uwag Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie(14 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
XLIX/316/2009 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi na 2009 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
Ad.8. Dyskusja z udziałem p.Piotra Ociepki autora wspólnego dla pięciu samorządów
projektu tzw. Programu Szwajcarskiego dotyczącego kolektorów słonecznych
P.P.Ociepka – omówił założenia i finansowanie projektu tzw.programu szwajcarskiego
dotyczącego kolektorów słonecznych. Jest to jedyny obecnie program dopuszczający budowę
instalacji solarnych i założenie solarów na domach prywatnych. Po wstępnej ocenie formalnej
wybrano 10 projektów w skali kraju w tym między innymi jest projekt 5-ciu Gmin: Mszana
Dolna, Miasto Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna i Kamienica. Zostały one

przetłumaczone i przesłane do Szwajcarii, gdzie będzie odbywał się kolejny etap analizy
projektów. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem pełnej dokumentacji projektowej.
W dalszej kolejności Pan P.Ociepka omówił sprawy finansowania projektu. Minimalna jego
wartość to 10 mln CHF ( to ok.30 mln zł.). Gminy dokonały wstępnych akcji ankietowych.
Wartość naszego projektu została ustalona na 11mln CHF (31mln zł. - 32 mln.zł.) i ma
dotyczyć łącznie 3,5 tys. instalacji solarnych. Okres realizacji projektu – 2 lata.
Staramy się o 75% dotacji do kosztów kwalifikowanych, bo nie wszystkie wydatki są kosztami
kwalifikowanymi w tym m.in.VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym.
Teza jest taka: żadna Gmina nie ma wykładać własnych środków finansowych, ponieważ
solary montowane na domach prywatnych nie są zadaniami własnymi gmin, ale ponieważ
tylko gmina mogła składać wnioski to jest ona głównym organizatorem i pośrednikiem
w realizacji projektu. 85% obejmuje dofinansowanie (dotacja) z programu szwajcarskiego,
a 15% ma pochodzić od wpłat mieszkańców.
Jesteśmy na etapie karty projektu; przygotowanie pełnego wniosku to okres ok. pół
roku. Do złożenia pełnej dokumentacji dla naszego projektu nie jest wymagane porozumienie
Gmin o współpracy.
Żeby dostać 85% dotacji z programu szwajcarskiego, a nie 60% to musi być dotacja ze
środków publicznych w wys.15%. W uchwale budżetowej muszą być zabezpieczone środki na
ten 15-to procentowy udział przypadający na samo Miasto. Nie znaczy to, że Gmina musi mieć
te środki, ale musi przepuścić wpłaty mieszkańców przez budżet, a w uchwale budżetowej
musi być zaplanowane te 15%. Każdy mieszkaniec, który podpisze umowę i przystąpi do
projektu wpłaci te pieniądze. Wpłata mieszkańca do budżetu gminy obejmuje: 15% kosztów
netto + VAT. Ostatecznie mieszkaniec musi pokryć 40% kosztów. Mieszkaniec pokrywa
również zamontowanie instalacji przesyłowej (kable, rurki - koszt instalacji wewnętrznej
wynosi ok.1.500zł.), co nie jest ujęte w projekcie, bo każdy dom będzie miał różny zakres prac
przystosowawczych.
W ramach programu będzie zakup solarów i montaż głównych urządzeń, a gwarancja będzie
obejmować całość instalacji.
Przy założeniu całkowitego kosztu instalacji na kwotę 10tys.zł. to planujemy, że 6tys.zł.
stanowić będzie dotacja, a 4 tys.zł. będzie musiał pokryć mieszkaniec. 60% wkład programu,
40% - wkład własny mieszkańca.
Wykonawca wystawia faktury Gminie. Rozliczenia są dokonywane co kwartał i w grę wchodzi
założenie 300-400tys.zł. (na pierwsze dwa kwartały) i to jest to obciążenie gminy. Program
zrefunduje wydatki. Ostatecznie Gmina nie wyłoży albo wyłoży bardzo niewiele na ten projekt.
Radny p.G.Wójcik – jaki jest okres gwarancji, czyją własnością jest zamontowany solar i co
w przypadkach kiedy będzie wykonywany remont dachu i czy płatność może być rozłożona na
raty?
p.Ociepka – trwałość projektu wynosi 5 lat, jednak strona szwajcarska może zgodzić się na
skrócenie tego okresu np. do lat 3. Po tym okresie solary są przekazywane użytkownikowi.
Właścicielem solarów jest wnioskodawca czyli gmina. Jeżeli chodzi o gwarancję – to ustala
się to do przetargu w specyfikacji, gdzie założymy 5-cioletni okres gwarancji.
Nie ma możliwości rozłożenia na raty kwoty przypadającej do spłaty przez mieszkańca –
mieszkaniec musi wpłacić całość kwoty.
Radny p.R.Rataj – czy środki zabezpieczone w budżecie byłoby zróżnicowane od ilości
mieszkańców.

p.Ociepka - będzie harmonogram budowy i każda gmina odpowiada za swój teren
administracyjny.
Radny p.W.Wacławik – jaki wpływ na koszty kwalifikowane będzie miał kurs walut?
p.P.Ociepka – kurs tej waluty jest dość stabilny, ale może to być kilka procent różnicy. Na
budżet nie będzie miało to wpływu, ewentualnie może mieć niewielki wpływ na ostatecznego
beneficjenta.
Z-ca Burmistrza Miasta – czy na etapie sondażu ankietowego mieszkańcy byli informowani
o kosztach?
p.Ociepka – ja nie uczestniczyłem w akcji ankietowej, ale prawdopodobnie była tam mowa
o 50% dotacji, a tej dotacji będzie więcej bo 60%.
Radny p.R.Rataj – co mieszkaniec musi zrobić w pierwszej kolejności?
P.P.Ociepka – Gmina musi zrobić rozeznanie i podpisać wstępne umowy z mieszkańcami –
tam będzie szacunek kosztowy. Na podstawie tych umów wstępnych będzie wyliczenie. Po
decyzji szwajcarskiej będą podpisywane umowy ostateczne.
Radny p.S.Dziętło – czy to jest zgodne z ustawą o finansach publicznych?
W odpowiedzi p.Skarbnik wyjaśniła, że solary nie są zadaniem własnym gminy i w budżecie
nie może być to rozliczane; tym bardziej, że zostaną zlikwidowane gminne fundusze. Jest to
refundacja, czyli środki musimy skąd wziąć, a na dodatek nigdy nie mamy tej pewności, że te
środki otrzymamy. Pieniądze muszą być zabezpieczone.
Skarbnik Miasta poddała pod rozwagę i decyzję Rady Miasta wyasygnowanie i
zarezerwowanie w budżecie kwoty ok.300tys. zł. na ten cel.
Zwróciła się też z zapytaniem: jakie jest zabezpieczenie prawne dotyczące ściągalności tej
kwoty. Żeby podpisać porozumienie z Gminami o współpracy to musimy zabezpieczyć środki.
Mec. P.A.Piegza – radca prawny UM – powiedział, że jest to niezgodne z prawem (chodzi o
sposób finansowania projektu).
Burmistrz Miasta – nie jest do końca nic dogadane. Nie wiemy jak to do końca wszystko
funkcjonuje. Jesteśmy na liście rezerwowej wśród tych 10-ciu gmin. To nie jest nasza niechęć,
ale powinny być jasno przedstawione motywy przystąpienia. Nie może być tak, że podpiszcie
porozumienie i nie martwcie się co będzie potem. Nie ma porozumienia, żadnej umowy z
gminami, a już jest nota obciążeniowa.
Burmistrz Miasta zwrócił się z zapytaniem do p.P.Ociepki – czy brak naszej uchwały skutkuje
tym, że nie można składać pełnej dokumentacji i projekt padnie?
P.P.Ociepka – odpowiedział, że uchwała nie jest jeszcze na nic potrzebna. Nie spowoduje to
żadnych negatywnych skutków. Myślę, że przez 3 m-ce wątpliwości zostaną rozwiane.
Na tym zakończono dyskusję n.t. projektu tzw. programu szwajcarskiego.

Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta – p.T.Filipiak:
- ul.Matejki – znaki informujące o parkingu za cmentarzem i zakazu parkowania będą
zamontowane zaraz po Nowym Roku. Zobaczymy jak to będzie funkcjonowało.
- sprzedaż petard, fajerwerków - Miasto nie ma instrumentu prawnego do rejestrowania i
ewidencjonowania ilości sprzedaży. Osoby prowadzące działalność gospodarczą (handel
obwoźny) mogą sprzedawać tego typu materiały. Straż Miejska zwraca jedynie uwagę na
miejsce handlu na terenie Miasta (czy odbywa się za stosowną umową czy też opłatą targową)
oraz na sprzedaż takich materiałów osobom nieletnim, co jest zabronione.
- parkowanie samochodów ul.Słowackiego (Elektret) – chodnik jest bardzo wąski, a miejsce
przed Elektretem jest zajęte. Straż Miejska podejmie zdecydowane czynności.
- odśnieżanie ulicy Mickiewicza bocznej – ten problem rano został zgłoszony i zostanie to
zrobione albo już jest. Tak samo ul.Orkana boczna – jeśli nie była odśnieżona, to będzie.
Ad.10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
W tej części posiedzenia Przewodniczący Rady Miasta poinformował o życzeniach świąteczno
- noworocznych adresowanych do Rady Miasta.
Ad.11. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrała p.S.Kogut – Kierownik MOPS w Mszanie Dolnej, która
przypomniała o potrzebie zapewnienia miejsca w mieszkaniu chronionym celem realizacji
jednego z zaleceń pokontrolnych MUW (Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego). Treść
wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Na zapytanie Przewodniczącego Rady Miasta Burmistrz Miasta poinformował, że Komisja
zakończyła prace. Wniosków było więcej niż mieszkań.
Ad.12. Zamknięcie obrad XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Władysław Żądło zamknął obrady
XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:

Helena Łabuz

p.W.Żądło
Przewodniczący Rady Miasta
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