Protokół Nr VII/10
z VII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
24 marca 2011r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył p.Adam MALEC - Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna.
Protokołowała Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 14.00 do godz. 16.50.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu oraz
p.T.Filipiak – Burmistrz Miasta, p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta, p.Z.Łabuz – Sekretarz
Miasta, p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta.
a także przedstawiciele OSP w Mszanie Dolnej z Prezesem na czele oraz mieszkaniec Miasta
– p.Figura.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 10 Radnych.
Nieobecni radni: p.Rafał Dara, p.Maciej Dulęba, p.Stanisław Dziętło, p.Jerzy Karczewski,
p.Joanna Kotarba.

Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie VII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył VII zwyczajną sesję Rady Miasta, przywitał
Radnych oraz zaproszonych Gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 10 Radnych, co wobec
ustawowego składu Rady Miasta, stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał
przez Radę Miasta.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady Miasta odczytał
porządek obrad sesji (jak w zał. nr 2 do protokołu), po czym zwrócił się z zapytaniem: „czy są
propozycje zmian porządku obrad”.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek radnego
p.Macieja Dulęby w sprawie zmiany porządku obrad poprzez skreślenie punktu dotyczącego
Jego osoby odnośnie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, z uwagi na niemożność uczestniczenia
w sesji (załączono zwolnienie lekarskie) i w związku z tym brak możliwości złożenia
dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek radnego p.Macieja Dulęby. Wniosek ten stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności, Przewodniczący Rady odczytał komentarz do ustawy z którego wynika, że
„radny powinien mieć możliwość złożenia wyjaśnień przed organem podejmującym uchwałę o
wygaśnięciu mandatu, a więc osobiście na posiedzeniu rady lub co najmniej w formie pisemnej.
Niezłożenie wyjaśnień nie stoi na przeszkodzie podjęciu uchwały o wygaśnięciu mandatu.
Natomiast pozbawienie radnego możliwości złożenia takich wyjaśnień powinno być traktowane
jako naruszenie prawa, skutkujące wzruszeniem takiej uchwały”.

Przewodniczący Rady kontynuując powiedział, w związku z tym, że drugi zainteresowany radny
również jest nieobecny na posiedzeniu Rady, proponuję skreślenie pkt-u 6 z porządku obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o skreślenie pkt-u 6 z porządku obrad
tj: „podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych”.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady (jednogłośnie) przyjęła wniosek o skreślenie pkt-u 6 z porządku obrad.
W dalszej kolejności, Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Burmistrza
Miasta o wprowadzenie do porządku obrad niniejszej sesji, projektów uchwał dotyczących
zmiany składu osobowego Rady Społecznej SP ZOZ w Mszanie Dolnej. Przewodniczący obrad
zaproponował wprowadzenie tej sprawy w miejsce pkt-u 6.
Wniosek Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęła wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad VII sesji w miejsce punktu 6 sprawy: „podjęcie uchwały
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZOZ w Mszanie Dolnej”.
W związku z powyższym po otwarciu sesji i dokonaniu zmian w porządku obrad, plan VII sesji
obejmował:
2. Interpelacje i zapytania Radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/33/2011
Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2011r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2011- 2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów
i wydatków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZOZ
w Mszanie Dolnej”.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad VII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.2. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny p.J.Szynalik – czy istnieje nowa koncepcja obwodnicy? Czy dałoby się wyciągnąć z
planu zagospodarowania stary projekt obwodnicy. Wiele działek jest przez to (pas ochronny
obwodnicy) bezużytecznych.
Radna p.B.Cieżak – na odcinku ok.30m po lewej stronie ul.Słomki ( w stronę Limanowej) nie
ma pobocza (odcinek od.P.Kiczmal do p.Kudłów) w związku z czym są trudności z poruszaniem
się.
Radny p.P.Cieżak – zwrócił się o wykonanie oświetlenia i drogi do os.Zarąbki. Nadmienił przy
tym, że na drodze zapada się asfalt. Zwrócił się również z problemem jazdy quadami, sugerując
by ustawić tam znaki ograniczające.
Radny zwrócił się także z prośbą i zapytaniem o możliwość usytuowania przejścia dla pieszych
na ul.Krakowska na dolnym odcinku.

Radny p.W.Broczkowski – odczytał pismo /wniosek/ kierowany do Burmistrza Miasta a
wynikający z posiedzenia Komisji Zdrowia z dnia 1.02.2011r. w sprawie zamieszczenia w
kwartalniku „Pod Lubogoszczą” oraz na stronie internetowej miasta artykułu n.t. Ośrodka
Zdrowia (wyjaśnienia zasad funkcjonowania ZOZ).
Radny p.A.Dudzik – kiedy rozpocznie się rewitalizacja w Rynku? Zwrócił się również z
sugestią, by podczas prac rewitalizacyjnych nie wycinać wszystkich drzew w Rynku, część z
nich można wykopać.
Radny p.J.Stożek – na spotkaniu dotyczącym kolektorów słonecznych p.A.Róg stwierdził, że
przez 5 lat koszty ubezpieczenia kolektorów będzie ponosiło Miasto. Czy uwzględniono te
koszty na przyszłe lata w budżecie miasta?
Radny p.R.Rataj w imieniu mieszkańców osiedla Śmieszki zwrócił się z prośbą o wycięcie
drzew przy drodze osiedlowej (k.p.Malca), będącej we władaniu Miasta. Drzewa utrudniają
przejazd ze sprzętem rolniczym.
Radny zwrócił się również z prośbą o spotkanie z mieszkańcami ul.Słomka: os.Krystusy,
Wilczaki i Rataje, celem omówienia problemów. Radny prosił o podanie terminu tego
spotkania.
Przewodniczący Rady p.A.Malec – zwrócił się z zapytaniem, o możliwość przeprowadzenia
akcji zbierania śmieci po rowach (fosach) przy drogach krajowych i wojewódzkich. W innych
miastach np. w Limanowej śmieci są zbierane przez służby. Czy u nas mogłoby coś takiego być?
Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr V/33/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2011r.
Projekt uchwały przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta. Zmiana Uchwały Budżetowej
dotyczy ustalenia wysokości rezerwy ogólnej i celowej.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VII/45/2011 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2011 – 2025.
Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF omówiła P.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta informując,
że zmiany WPF dotyczą bieżących spraw, tj:
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 225.588,00zł., które wynikają z:
 zwiększenia subwencji oświatowej na 2011 rok o kwotę 57.405,00zł.;
 wprowadzenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych, tj. spis powszechny
ludności i mieszkań w kwocie 10.573,00zł.

 wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadanie bieżące realizowane na
podstawie porozumień (dot. zwrotu kosztów utrzymania dzieci z Gminy w naszych
przedszkolach publicznych ) w kwocie: 59.924,00zł.
 wprowadzenia dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie
100.000,00zł.
 zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań i zadań
zleconych (dot.MOPS) ogólnie o kwotę 2.314,00zł., w związku z pismem Wojewody
Małopolskiego.
a także zwiększono odpowiednio wydatki bieżące o tą samą kwotę co dochody czyli o
225.588,00zł.
Przychody i rozchody i inne elementy budżetu nie uległy zmianie.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VII/46/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na
lata 2011 - 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie
dochodów, wydatków
Projekt uchwały przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta, wyjaśniając, że uchwała ta jest
pochodną zmian w WPF. W uchwale zwiększa się dochody miasta Mszana Dolna o kwotę
225.588,00zł., a dotyczą one:
W dziale 600 – 100tys.zł. – promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
W dziale 750 – kwota 11.279,00zł. na którą składa się dotacja od Wojewody na zadania
realizowane przez USC – 706,00zł. oraz na spis powszechny – 10.573,00zł.
W dziale 758 – 57.405,00zł. – zwiększenie subwencji oświatowej na 2011r.
W dziale 801 – 59.924,00zł. to kwota wynikająca z porozumienia z Gminą Mszana Dolna, dot.
zwrotu kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach
W dziale 852 – z jednej strony zmniejszono dochody o 4.118,00zł. z drugiej zwiększono je
o kwotę 1.098zł. w wyniku zmian przysłanych przez Wojewodę Małopolskiego.
Załącznik nr 2, to odpowiednio zmiany w planie wydatków.
Oprócz tego w związku z pismem Kierownika MOPS w sprawie przesunięcia wydatków między
rozdziałami: 85202-domy pomocy społecznej, 85212-świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego… i 85214-zasiłki i pomoc w naturze, dokonano zg z wnioskiem
Kierownika przesunięcia kwoty 24.700,00zł. z rozdziału 85214 na rozdział 85202 oraz
przesunięcia w rozdziale 85212 kwoty 9tys.zł. między świadczeniami społecznymi a składkami
na ubezpieczenie społeczne.
Radna p.I.Łacna – o co chodzi z przesunięciem tej kwoty 24.700,00zł. Dlaczego to nastąpiło i
czy jest możliwość, żeby w ciągu roku tę kwotę uzupełnić?
Skarbnik Miasta – założenia do projektu budżetu były takie, że każda placówka zmniejsza swój
plan o 6%. Pani Dyrektor MOPS o 6% zmniejszyła plan na domach pomocy społecznej i
wywiązała się z ustalonych założeń budżetowych. Potem na 2 dni przed sesją budżetową

pisemnie poinformowała, że brakuje jej w rozdziale 85202, ponieważ ma już nowe decyzje o
umieszczeniu podopiecznych w DPS.
Na dzień dzisiejszy nie zobowiążę się do obietnicy, że ta kwota zostanie zrekompensowana czy
oddana do budżetu, ponieważ tym sposobem każda z placówek, która sporządziła budżet zgodnie
z założeniami wystąpiłaby z wnioskiem, by im te 6% oddać. Budżet jest rozdzielony na
jednostki, żeby teraz komuś dać, to trzeba komuś wziąć.
Skarbnik Miasta wyraziła sugestię, że przy dobrym gospodarowaniu jest możliwość
wypracowania oszczędności w podawanych wyżej rozdziałach oraz w rozdziale 85219, podając
też dla przykładu informację o takich oszczędnościach w roku poprzednim, gdzie po rozliczeniu
całego budżetu MOPS, została zaoszczędzona i zwrócona kwota ok.30tys.zł.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VII/47/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.
W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił krótką 10 min. przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad, tj:
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy SP
ZOZ w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Burmistrza Miasta wpłynęło pismo Wojewody
Małopolskiego w sprawie zwolnienia p.Piotra Pajdzika z obowiązku pełnienia funkcji
przedstawiciela Wojewody Małopolskiego w Radzie Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, w związku z Jego rezygnacją i
wyznaczenia na to stanowisko p.Piotra Potaczka.
Przewodniczący Rady odczytał przedmiotowe pismo (fax).
Burmistrz Miasta – w Radzie Społecznej jest 1 miejsce zarezerwowane dla przedstawiciela
Wojewody. Tym przedstawicielem do połowy lutego b.r. był p.Piotr Pajdzik. Skład całej Rady
powołała Rada Miasta poprzedniej kadencji.
Pismo Pana Wojewody zostało mylnie skierowane i przesłane do Pana Wójta Gminy Mszana
Dolna. Z informacji zawartych w piśmie wynikało, że sprawa dot.mszańskiego SP ZOZ-u i
pismo zostało przesłane do nas faxem. Z informacji wynika, że rezygnacja została złożona w
połowie lutego – Urząd Miasta nie został o tym poinformowany w żaden sposób.
Rekomendacji w to miejsce p.Piotra Potaczka dokonało Miejsko-Gminne Koło Platformy
Obywatelskiej, o czym również nie została poinformowana Rada Miasta do której kompetencji
należy powoływanie członków Rady Społecznej. Sposób rekomendowania budzi wiele
wątpliwości, sprawa powinna być skonsultowana z Radą Miasta.
Chęć pracy w Radzie Społecznej SP ZOZ wyraził p.Marek Huber (lekarz), któremu znane są
sprawy służby zdrowia.
Radna p.I.Łacna – Rada nie jest w tej chwili przygotowana do podjęcia takiej decyzji. To jest
poważna sprawa i uważam, że powinniśmy się spotkać żeby to przedyskutować. Dzisiaj nie
powinno się odbyć to głosowanie.

Burmistrz Miasta – pismo (fax) od Wojewody otrzymaliśmy 23 marca (wczoraj) i nie było
możliwości wcześniejszego poinformowania Radnych.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się o opinię prawną w tej sprawie.
Mec.A.Piegza – radę społeczną powołuje i odwołuje podmiot, który utworzył publiczny zakład
opieki zdrowotnej. Tu macie Państwo pełne kompetencje. Od waszej więc woli zależy kogo
odwołacie czy też powołacie.
Przepis nie ustanawia w jaki sposób dokonuje się odwołania. Wojewoda ma prawo desygnować
członka rady społecznej, ale powinien ustalić czy taka osoba będzie do akceptacji przez radę.
Radny p.R.Rataj – czyli nie musimy zaakceptować propozycji Wojewody.
Radny p.P.Cieżak – poparł propozycję Radnej p.I.Łacnej by sprawę tą odłożyć, żeby ją
przedyskutować.
W dalszej części dyskusji mec.A.Piegza przedstawił kompetencje rady społecznej zgodnie z
przepisami ustawy, po czym stwierdził, „to są bardzo istotne obowiązki”.
Radna p.B.Cieżak – jak wygląda sprawa terminu uzupełnienia składu rady społecznej?
Mec. A.Piegza – nie ma określonego terminu. Do końca kadencji można nie powoływać członka
rady społecznej.
Przewodniczący Rady – pierwszy projekt uchwały jest o odwołaniu p.P.Pajdzika, drugi projekt
uchwały jest o powołaniu p.P.Potaczka.
Radny p.R.Rataj – czy nie rozsądnym rozwiązaniem byłoby przyjąć rezygnację p.P.Pajdzika,
skoro p.P.Pajdzik złożył rezygnację na ręce Wojewody, natomiast nie musimy obligatoryjnie
podejmować drugiej uchwały, gdzie przyjmiemy na członka rady społecznej p.P.Potaczka.
Wobec zakończenia dyskusji, Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały w
sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej SP ZOZ w Mszanie Dolnej poprzez
odwołanie z jej składu p.P.Pajdzika (przedstawiciela Wojewody Małopolskiego). W trakcie
czytania, radni zgłosili poprawkę do projektu uchwały, proponując by w §1 uzupełnić zdanie i
zapisać, że odwołanie jest spowodowane rezygnacją p.P.Pajdzika.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (10 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
VII/48/2011 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu
osobowego Rady Społecznej SP ZOZ w Mszanie Dolnej poprzez powołanie p.P.Potaczka jako
przedstawiciela Wojewody Małopolskiego.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 0 - głosach„za”, 8- głosach „przeciw” i 2- głosach
„wstrzymujących się” nie powołała Pana Piotra Potaczka - przedstawiciela Wojewody
Małopolskiego do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
(Mec. A.Piegza – nie sporządza się uchwał negatywnych.)

Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:
– odnośnie obwodnicy w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego – gdyby ta
obwodnica miała z tego planu zniknąć to konieczne byłoby zlecenie studium wykonalności.
Wówczas Rada może podjąć decyzję o usunięciu jej z planu, żeby odblokować atrakcyjne
tereny popod Lubogoszcz. Żeby wykonać studium to wydatek rzędu kilkaset tysięcy.
– sprawa pobocza (ul.Słomka granica z Kasiną W.) – sprawę przekażę panu Błońskiemu.
– osiedle Zarąbki – oświetlenie uliczne – to problem natury finansowej, bo są słupy, jest także
projekt i jest zgoda Telekomunikacji Polskiej na podwieszenie kabla. Możliwe do
zrealizowania jeżeli znajdą się środki.
– sprawa oberwanej drogi – jest kilka takich miejsc, oprócz Zarąbek jest to os.Bołdony oraz
ul.Leśna – wodociąg Szklanówka. W tym tygodniu zlecamy opracowanie tzw.kart
osuwiskowych, żeby starać się o dofinansowanie. To są te trzy miejsca, które wymagają
bardzo pilnej interwencji. Najgorzej jest na Bołdonach, Zarąbkami da się przejechać.
Przy wyborze kolejności zadań do realizacji brane jest pod uwagę kryterium potencjalnego
zagrożenia na przyszłość, w przypadku ul.Leśnej - Szklanówki występuje nie tylko blokada
osiedla ale i brak dostępu do ujęcia wody pitnej.
– crossy i guady – znaki drogowe nie pomagają niczemu. Policja wraz ze strażą graniczną
przeprowadzają takie akcje.
– wyznaczenie przejścia na dolnym odcinku ulicy Krakowskiej – w tym miejscu, w którym chcą
mieszkańcy, nie ma żadnych szans. Zwróciliśmy się wstępnie z prośbą do firmy projektującej
chodnik wzdłuż ul.Krakowska, żeby ujęto przejście dla pieszych cofnięte w stronę Kasinki
Małej. W innym miejscu nie ma możliwości.
– rewitalizacja Rynku, rozpoczęcie prac – to kwestia tygodni za nawet dni. Obawa o drzewa –
one się nie ostoją, bo cały Rynek będzie przebudowywany; małe i ozdobne świerki – zostaną.
– zabezpieczenie środków finansowych na ewentualne ubezpieczenie kolektorów – środki nie są
zabezpieczone, bo informacje były takie, że nie będzie żadnych dodatkowych kosztów.
Przy tej okazji Burmistrz Miasta poinformował Radnych o ilości podpisanych umów na zakup
i montaż instalacji solarnej (jest ich niewiele ponad 100).
– spotkanie z mieszkańcami ul.Słomka – ustalcie termin i jak najbardziej.
– wycinka drzew os.Śmieszki – czy to jest na naszym gruncie? Zobaczymy co to jest.
– sprzątanie miasta – jesteśmy po sprzątaniu. Z ul.Orkana i z Pod Łysoka zebrane były 2
kontenery śmieci. Przy tej okazji Burmistrz Miasta poinformował, że trwa sprzątanie brzegów
Mszanki z hasiny, na co RZGW na wniosek radnego p.J.Stożka wyraziło zgodę. Planowana
jest też akcja sprzątania brzegów Mszanki ze śmieci. Burmistrz zwrócił się z prośbą o
włączenie się do tej akcji.
–odnośnie artykułu dot.Ośrodka Zdrowia –jeszcze nie ukazał się kwartalnik „Pod Lubogoszczą”,
kto miałby być autorem tego artykułu?
Radny p.W.Broczkowski – pani Dyrektor SP ZOZ-u i Burmistrz Miasta.

Ad.8. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady udzielił głos p.S.Antoszowi – Prezesowi OSP
w Mszanie Dolnej.
p.S.Antosz – prosiłem o środki finansowe na zakup samochodu. Od tamtego czasu sytuacja
diametralnie się zmieniła.

Przepadliśmy w konkursie z możliwością uzyskania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, przepadły
pieniądze od pana Komendanta i przepadły też pieniądze od Burmistrza Miasta, który
gwarantował nam pieniądze na zakup samochodu.
Może to były środki na inny projekt, ale my w dalszym ciągu prosimy, aby te środki się znalazły.
Jesteśmy w trudnej sytuacji i nie stać nas na zakup nowego samochodu, ale chcemy kupić
samochód używany z 2004r., zabudowa jest nowa. Samochód kosztuje 300tys.zł.; mieliśmy
nadzieję, że te 140tys.zł. będziemy mieć z Urzędu Miasta, a na resztę weźmiemy kredyt.
Nie stać nas na zaciągnięcie kredytu na całość kwoty.
Radny p.R.Rataj – odczytał pisemne ustosunkowanie się do tej sprawy. Zgodnie z pismem
przychyla się do wniosku OSP o zabezpieczenie w budżecie miasta środków w wysokości
140tys.zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Burmistrz Miasta – prosi o wyjaśnienie stwierdzenia o obietnicy zabezpieczenia środków.
Przewodniczący odczytał pismo w tej sprawie.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że oświadczenie było do konkretnego programu organizowanego
przez województwo, w konkretnym celu. Złożył też wyjaśnienia co do ustaleń, które zapadły na
spotkaniu w OSP. Dziś mówimy zupełnie o czymś innym.
Pan Prezes –jeżeli Rada Miasta zagwarantowałaby te środki, które miały być dofinansowaniem
do zakupu nowego samochodu to OSP zaciągnie kredyt, żeby ten samochód był.
W trakcie dalszej dyskusji ustalono, że środki na dofinansowanie zakupu samochodu
ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Mszanie Dolnej, Miasto zabezpieczy
w budżecie na 2012 rok, natomiast OSP zaciągnie kredyt na ten cel w roku bieżącym
(2011r.).
Skarbnik Miasta – p.B.Ziemianin wyjaśniła, że dofinansowanie zakupu samochodu będzie
w formie dotacji celowej dla OSP, natomiast procedurę przetargową przeprowadza OSP, która
później rozlicza się z dotacji.
Na tym zakończono dyskusję w tym temacie.
W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady przypomniał Radnym o obowiązku i terminie
złożenia oświadczeń majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2010r.
Ad.9. Zamknięcie obrad VII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął
obrady VII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec
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