Protokół Nr LIX/10
z LIX okolicznościowej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej, która odbyła się w dniu
24 września 2010r. w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył Eugeniusz SIEJA – Przewodniczący Rady Miasta
w Mszanie Dolnej.
Protokołowała Helena Łabuz – insp. w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 15.00 do godz. 15.40
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- oraz p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta, p.A.Majchrzak – Dyrektor SP ZOZ w Mszanie
Dolnej, p.Z.Łabuz – sekretarz Miasta, p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta.
Nieobecni Radni: p.A.Orzeł, p.R.Radomski.
Liczba radnych obecnych na sesji – 12 radnych.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 14 Radnych
Przebieg

obrad

Ad. 1. Otwarcie LIX okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta p.Eugeniusz Sieja otworzył LIX sesję Rady Miasta.
Poinformował, że sesja ta została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta. Wniosek Burmistrza
o zwołanie sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Na podstawie listy obecności, Przewodniczący obrad stwierdził obecność 12 Radnych, co
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał przez Radę Miasta.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady Miasta informuje,
że pismem z dnia 23.09.2010r. (zał. nr 3 do protokołu z sesji) Pan Burmistrz zwraca się
o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu miasta
na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków.
Przewodniczący obrad zaproponował umieszczenie tego punktu po pkt-cie 2 porządku obrad.
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zatwierdzenie porządku
obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zatwierdziła
przedstawiał się następująco:

porządek obrad, który

1. Otwarcie LIX okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie
dochodów i wydatków.
4. Komunikaty i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad LIX okolicznościowej sesji Rady Miasta.

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący obrad poprosił o wyjaśnienie i uzasadnienie projektu uchwały p.A.Majchrzak
– Dyr.SP ZOZ.
Dyrektor SP ZOZ w Mszanie Dolnej – w związku z przystąpieniem do konkursu ofert NFOZ
i próbą poszerzenia działalności przychodni o poradnie specjalistyczne tj. chirurgii ogólnej
i kardiologicznej konieczne jest dokonanie zmian w statucie SP ZOZ-u i ich zatwierdzenie
przez Radę Miasta. Dokument ten jest potrzebny do każdego konkursu ofert NFOZ. Na jego
podstawie trzeba też nanieść zmiany we wszystkich rejestrach.
Jeżeli otrzymamy kontrakt to zmiany będą aktualne, jeśli nie – to trzeba dokonać ich
wykreślenia.
Druga zmiana dotyczy paragrafu 7 gdzie rozpisuje się strukturę podstawowej opieki
zdrowotnej na: poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet pielęgniarki
środowiskowo-rodzinnej, gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej oraz gabinet medycyny
szkolnej. Wszystkie te poradnie wchodzą w skład podstawowej opieki zdrowotnej i działają
wspólnie.
W niektórych ośrodkach są to indywidualne praktyki – i stąd propozycja aby to wyszczególnić.
Na koniec p.A.Majchrzak nadmieniła, że nie może wystąpić o poradnię ortopedyczną z uwagi
na brak rentgena (co jest wymogiem), ale w ramach chirurgii ogólnej spróbuje ją po części
(w możliwym zakresie) wprowadzić.
P.Z.Łabuz – Przewodnicząca Rady Społecznej SP ZOZ – odczytała uchwałę Rady Społecznej
SP ZOZ w Mszanie Dolnej w sprawie zmiany statutu SP ZOZ. Uchwala stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad wobec braku uwag i pytań, odczytał projekt uchwały Rady
Miasta w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ i poddał go pod głosowanie:
Rada Miasta Mszana Dolna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę
nr LIX/375/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie
dochodów i wydatków.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o wyjaśnienie projektu uchwały.
Projekt uchwały omówiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – która wyjaśniła, że zmiany
dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 53.223 zł na realizację programów „Mały
człowiek – wielka sprawa” oraz „Atrakcyjna zerówka” w związku z podpisanymi umowami
z WUP.
Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały i poddał
go pod głosowanie:

Rada Miasta Mszana Dolna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę nr
LIX/376/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów
i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.4. Komunikaty i wolne wnioski
W wolnych wnioskach trwała dyskusja na temat organizacji uroczystości 3 października br.
Ad.5. Zamknięcie LIX okolicznościowej sesji Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady LIX
okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Protokół sporządził:
Helena Łabuz
…..........................

Obradom przewodniczył:
Eugeniusz Sieja
.............................................

