Protokół Nr IX/11
z IX okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
19 maja 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. 15.00 do godz. 15.50.
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 i p.A.Dudkiewicz
(księgowość w/m).
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 radnych.
Liczba radnych obecnych na sesji – 13 radnych.
Nieobecni radni: p.Rafał Dara, p.Maciej Dulęba.
Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie IX okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna p. Adam Malec otworzył IX okolicznościową sesję
Rady Miasta, po czym przywitał Radnych oraz zaproszonych Gości.
Stwierdził, że na Sali znajduje się 13 radnych, co stanowi quorum wymagane do ważności uchwał
podejmowanych przez Radę Miasta, po czym przedstawił porządek obrad, który obejmował
następujące punkty:
1. Otwarcie IX okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2011 -2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i
wydatków.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem o uwagi do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego
porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad IX okolicznościowej
sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.2. Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie interpelacji.
Radni nie zgłosili interpelacji.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad to jest:
Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2011-2025.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o omówienie projektu uchwały.
p.A.Dudkiewicz – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2011 –
2025 związane są z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta po stronie dochodów i
wydatków. Zmiany budżetu dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 1581,69 zł. w związku z
pismem Urzędu Marszałkowskiego o zwiększeniu dotacji na budowę hali sportowej. Tą samą
kwotę wprowadza się również po stronie wydatków. Ponadto dokonano przesunięcia kwoty
66.833,64zł. (na halę sportową) w ramach posiadanych środków i jest to tylko przesunięcie
środków pomiędzy paragrafami. Wprowadza się także darowiznę, którą Miasto otrzymało w
wysokości 13.100,00zł. Darowiznę przeznacza się na promocję miasta.
Deficyt budżetowy, przychody i rozchody pozostają bez zmian.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr IX/53/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2011-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu z sesji.
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów
i wydatków.
Zmiany w budżecie miasta zostały omówione w powyższym punkcie porządku obrad.
Burmistrz Miasta w uzupełnieniu dodał, że do 20 maja trzeba rozliczyć halę sportową. W związku
z tym, że wzrosło dofinansowanie o kwotę 1.581,69zł. trzeba wprowadzić tą kwotę do budżetu,
żeby w ostatecznym rozrachunku środki finansowe w budżecie odpowiadały wysokości udzielonej
dotacji.
Co do kwoty z tyt.darowizny to zostanie ona przeznaczona na organizację meczu piłki siatkowej
kobiet (4.06.br. w miejskiej hali sportowej przy ZSM nr 1) oraz na dofinansowanie wyjazdu dzieci
– chóru dziecięcego działającego przy MOK na festiwal (kwota 3,5tys.zł.)
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IX/54/2011 w sprawie
zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu z sesji.

Ad.5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
/nie zgłoszono interpelacji/.
Ad.6. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poinformował o przedłożeniu przez Burmistrza
Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego oraz o przedłożeniu sprawozdania finansowego.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem o formę przekazania tych sprawozdań.
Wobec braku propozycji, Przewodniczący Rady zaproponował by z uwagi na obszerność tych
materiałów zostały one przekazane radnym w postaci elektronicznej drogą e-mailową.
W związku z tym zwrócił się do radnych o podanie adresów e-mailowych.
Ad.7. Zamknięcie obrad IX okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady
IX okolicznościowej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządziła:
…………………………

Obradom przewodniczył:
p. Adam Malec
……………………………………

