Protokół Nr XV/11
z XV okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
8 grudnia 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. 14.50.
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 oraz p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 radnych.
Liczba radnych obecnych na sesji – 15 radnych.
Przebieg obrad
Ad.1. Otwarcie XV okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna p. Adam Malec otworzył XV okolicznościową sesję
Rady Miasta, po czym przywitał Radnych oraz zaproszonych Gości.
Stwierdził, że na Sali znajduje się 15 radnych, co stanowi quorum wymagane do ważności uchwał
podejmowanych przez Radę Miasta, po czym przedstawił porządek obrad, który obejmował
następujące punkty:
1. Otwarcie XV okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i
wydatków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2011 -2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uczestniczenia Miasta Mszana Dolna w pokryciu kosztu
zakupu towarów na rzecz Policji.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. 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 XV okolicznościowej
sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.2. Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie interpelacji.
P.R.Rataj – zwrócił się o udzielenie informacji nt. budowy studni głębinowej, efektu prac i
kosztów z tym związanych. Zwrócił się również z zapytaniem czy ta studnia zabezpieczy
zapotrzebowanie mieszkańców na wodę?
Radny p.Jan Szynalik – jaki jest koszt dowozu wody do zbiornika?
Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady Miasta – p. Adam Malec – poprosił o omówienie projektu uchwały.
p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta – w związku z tym, że NFZ rozpisał dodatkowy (uzupełniający)
konkurs na specjalistykę, Dyrektor SP ZOZ-u będzie występowała w naborze o 3 poradnie:
logopedyczną, endokrynologiczną i pulmonologiczną. I takie zmiany zawiera projekt uchwały.
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 XV/108/2011
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie
Dolnej.
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.
Projekt uchwały omówiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta. Zgodnie z projektem uchwały
zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna o kwotę 74.500zł.
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
W dziale 750 rozdz.75023 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.500zł. i przeznacza się je na zakup
laptopa i drukarki dla Policji (dział 754 rozdz.75405).
W dziale 900 rozdz.90001 zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00zł. na budowę części
kanalizacji przy ul.Marka,
W dziale 900 rozdz.90095 zwiększa się wydatki o kwotę 23.000zł. na budowę przyłącza elektr. do
sceny.
W dziale 926 rozdz.92601 zwiększa się wydatki o kwotę 6.500 zł. na projekt przebudowy bieżni
na stadionie miejskim.
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 XV/109/2011 w sprawie
zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu z sesji.

Ad.4. 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.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2011 – 2025 związane są z powyższą uchwałą w sprawie zmian w budżecie miasta
po stronie dochodów i wydatków, jak również zmianami w budżecie dokonanymi na podstawie
Zarządzenia Burmistrza Miasta, gdzie zmniejszono dochody o kwotę 1384zł. na podstawie decyzji
MUW w Krakowie.
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 XV/110/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2011-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie uczestniczenia Miasta Mszana Dolna w pokryciu kosztu
zakupu towarów na rzecz Policji.
Projekt uchwały przedstawiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta. Zgodnie z projektem postanawia
się uczestniczyć w kosztach zakupu komputera wraz z drukarką na rzecz Policji w Mszanie Dolnej
(3,5 tys.zł. co zostało wprowadzone powyższą uchwałą dot.zmian w budżecie). Jeżeli chodzi o
pomoc dla Policji to są dwie możliwości: albo udzielenie pomocy przez fundusz wsparcia albo
bezpośredni zakup i taka dodatkowa uchwała jest konieczna wg opinii RIO.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr XV/111/2011
w sprawie uczestniczenia Miasta Mszana Dolna w pokryciu kosztu zakupu towarów na rzecz
Policji.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił p.T.Filipiak – Burmistrz Miasta.
- jeżeli chodzi o przebieg i efekt prac przy ul.Leśnej – to prace zostały zakończone i nie przyniosły
one takiego efektu by można mówić o zabezpieczeniu mieszkańców w wodę. Jest to 20% tego co
potrzebujemy. W dalszej części Burmistrz Miasta przedstawił szczegółowy przebieg prac.
- jeżeli chodzi o koszty dowozu wody – to wynoszą one ok.15tys.zł.
Ad.7. Zamknięcie obrad XV okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady
XV okolicznościowej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządziła:

Obradom przewodniczył:
p. Adam Malec
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