Protokół Nr XXXI/12
z XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
19 grudnia 2012r. 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. 13.00 do godz.15.45.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 14 Radnych.
Nieobecni Radni: p.R.Rataj.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XXXI zwyczajną sesję Rady Miasta, przywitał
Radnych oraz zaproszonych Gości, a także harcerzy Gorczańskiego Hufca ZHP, którzy na ręce
Przewodniczącego Rady przekazali Światełko betlejemskie, składając przy tej okazji życzenia
świąteczne.
Jak zaznaczyli harcerze, tegoroczna akcja przebiega pod hasłem " Odważ się być dobrym" – to
nawołanie by szukać w sobie dobra i dzielić się nim z innymi.
Po tej podniosłej chwili, Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji planu posiedzenia.
Stwierdził, że na sali znajduje się 14 Radnych, co stanowi quorum wymagane do ważności uchwał
podejmowanych przez Radę.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad
jak w zawiadomieniu o zwołaniu sesji (zał. nr 3 do protokołu), po czym wniósł do porządku obrad
projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na rok 2012,
proponując ujęcie tej sprawy po pkt-cie 9 porządku obrad – jako pkt 10.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady ponownie odczytał porządek obrad z uwzględnieniem
proponowanej zmiany, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXI zwyczajnej
sesji Rady Miasta, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XXX/12 z sesji Rady Miasta.
3. Złożenie ślubowania przez radnych wybranych do rady Miasta Mszana Dolna w wyborach
uzupełniających.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
6. Wykaz korespondencji kierowanej do Rady Miasta w okresie od ostatniej sesji – informacja
Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji stałych Rady Miasta
Mszana Dolna.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na rok
2012.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mszana Dolna na rok 2012.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Miasta Mszana Dolna na lata 2012-2025.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2012.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy – Miasto Mszana Dolna na obwody glosowania,
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Przychodni
Miejskiej VITAL-MED w Mszanie Dolnej.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych.
Zatwierdzenie planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna na rok 2013.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj.:
Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XXX/12 z sesji Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXX/12 z posiedzenia Rady Miasta
został wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta. Został on również przesłany do radnych pocztą
elektroniczną.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr
XXX/12 z posiedzenia Rady Miasta Mszana Dolna :
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół nr XXX/12 z posiedzenia
Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.3. Złożenie ślubowania przez Radnych wybranych do Rady Miasta Mszana Dolna w
wyborach uzupełniających.
Przewodniczący Rady poinformował, że Radni przed przystąpieniem do wykonywania
mandatu składają ślubowanie. Odmowa złożenia ślubowania skutkuje wygaśnięciem mandatu
radnego.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił sposób składania ślubowania przez Radnych
określony w art.23a ustawy o samorządzie gminnym, tzn. po odczytaniu roty ślubowania
wywoływani radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”, przy czym mogą dodać zdanie „tak
mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady – p.A.Malec - poprosił zebranych o powstanie, po czym odczytał rotę
ślubowania o następującej treści: "wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców".

Następnie Radni: kolejno p.Agnieszka Sasal, a po Niej p.Artur Widzisz,
złożyli ślubowanie poprzez wypowiedzenie słów: „ślubuję – tak mi dopomóż Bóg”
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady wręczył nowym Radnym formularze oświadczenia
majątkowego celem ich złożenia, informując o terminie i sposobie ich składania zgodnie z
zapisami ustawy o samorządzie gminnym.
Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
p.F.Dziedzina – Wicestarosta Limanowski – skierował do Rady i Burmistrza Miasta
podziękowania za cały rok współpracy. Złożył również gratulacje nowo wybranym Radnym.
Kończąc złożył wszystkim obecnym na sali, życzenia świąteczne.
Ad.5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.Tadeusz Filipiak - przedstawił informację o pracy w okresie od ostatniej sesji
Rady Miasta:
► zakończyliśmy prace inwestycyjne tj. remont po powodzi odcinka ul.Spadochroniarzy (odc. od
końca stadionu po skrzyżowanie z ul.Słoneczną). Przy tej okazji udało się wyczyścić potok
Szklanówka.
►Wykonano też odwodnienie i wzmocnienie pobocza przy ul.Spadochroniarzy przez ZGK.
► wykonano remont ulicy dawnej Cmentarnej (obecnie ks.Stabrawy).
► zamontowano nowe lustra na ulicy Matejki i ul.Tolińskiego. Lustra zostały zakupione ze
środków z działalności fotoradaru.
► zakupiono wielofunkcyjny ciągnik – ISEKI dla ZGK.
► rozdysponowano sprzęt (wózki, chodziki, itp.) dla osób niepełnosprawnych.
► 15.11. – spotkanie z p.Zastawnikiem w sprawie zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego. Trwają ostatnie prace przed wyłożeniem do wglądu zmian w planie.
► 17.11. – kolejny VII Turniej Tańca Towarzyskiego w ZST-I w Mszanie Dolnej.
► 21.11. – odbyło się spotkanie z Nadleśnictwem Limanowa, przedstawicielami Komendy
Powiatowej Policji, przedstawicielami Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego oraz
funkcjonariuszami Straży Miejskiej w sprawie dłużyc przejeżdżających przez Rynek. Mimo
obowiązywania organizacji ruchu, mimo zakazu poruszania się pojazdów, których ciężar
przekracza 10 ton, prywatni przewoźnicy przewożą przez Rynek dłużycę ze składu po
Lubogoszczą.
► 23.11. - posiedzenie Zgromadzenia ZGDGRiK podsumowujące rok 2012.
► w tym samym dniu w Limanowej, nastąpiło przekazanie samochodów marki KIA dla potrzeb
Policji Powiatowej. Jeden z samochodów będzie służył policjantom w Mszanie Dolnej. Miasto
brało udział we współfinansowaniu zakupu samochodu.
► 25.11. – VI Zagórzańskie Spotkanie Chórów „Laudate Dominum” (impreza organizowana
wspólnie ze Starostwem Powiatowym),
► 27.11. – wizyta w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Tylmanowej.
► 28.11. – co miesięczne tym razem w Bukowinie Tatrzańskiej spotkanie z Wojewodą w sprawie
wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.
► 30.11. – Biblioteka Miejska – wystawa twórców.
► 3.12. – podsumowanie programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „Aktywizacja
społeczno-zawodowa”.
► 8.12. – spotkanie dzieci ze Św.Mikołajem w ZST-I i PSOUU. Przy tej okazji Burmistrz Miasta
podziękował radnym, którzy zajęli się organizacją mikołajek.

► 9.12. – odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta. Szkoda, że mieszkańcy „przeszli
obok wyborów” , bo udział w nich wzięło tylko 10% uprawnionych do głosowania.
► 18.12. – Urząd Gminy Mszana Dolna – spotkanie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na
wykonanie instalacji solarnej oraz wyłonienia inspektora nadzoru.
Przetarg wygrała firma p.Skoruta ze Sułkowic kwota: 24.609.859,05zł.
Przetarg na wyłonienie inspektora nadzoru wygrała Firma ELMA z Sącza – kwota: 324.720zł.
► 18.12. – Nowy Sącz – promocja Mszany Dolnej w RDN (rozgłośnia radiowa). 4.01. – w
Urzędzie Miasta odbędzie się audycja na żywo, celem zapromowania Miasta.
Ad.6. Wykaz korespondencji kierowanej do Rady Miasta w okresie od ostatniej sesji –
informacja Przewodniczącego Rady Miasta
Przewodniczący Rady – p.A.Malec – przedstawił wykaz korespondencji kierowanej do Rady
Miasta w okresie od ostatniej sesji, zg z prowadzonym spisem spraw, informując od kogo pismo
wpłynęło oraz podając krótki opis sprawy (zwięzłe odniesienie się do treści).
Ad.7. Interpelacje i zapytania Radnych.
Nie zgłoszono.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji stałych Rady
Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący Rady poinformował, które składy Komisji Rady są do uzupełnienia.
Są to Komisje:
Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej, Budżetowo-Gospodarcza, Oświaty i
Kultury oraz Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Spraw Socjalnych.
Informacja ta została przesłana nowym radnym wraz z materiałami na tą sesję.
Następnie Przewodniczący Rady ogłasza 15 min. przerwę w obradach, by Przewodniczący
poszczególnych w/w Komisji stałych Rady Miasta ustalili sobie z nowymi radnymi, w której
Komisji chcą pracować.
Radny uczestniczy bowiem w pracach w wybranych przez siebie Komisjach. Udział ten oznacza
pracę Radnego przynajmniej w jednej Komisji.
Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przystąpił do dalszej realizacji niniejszego
punktu porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia – zgłosiła do pracy w Komisji, radnego p.Artura Widzisza.
Przewodn. Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej – zgłosił do pracy w
tejże Komisji radnego p.Artura Widzisza.
Z kolei Radna p.Agnieszka Sasal została zgłoszona do pracy w Komisjach: BudżetowoGospodarczej i Komisji Oświaty i Kultury. Zgłoszenia dokonali Przewodniczący tych Komisji.
Następnie Przewodniczący Rady – zwrócił się zapytaniem do Radnych, czy wyrażają zgodę na
pracę w tych Komisjach.
Radni p.A.Sasal i p.A.Widzisz – odpowiedzieli „tak”.

Wobec powyższego, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uzupełnienia
składów osobowych Komisji stałych rady Miasta Mszana Dolna, po czym poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/208/2012 w sprawie
uzupełnienia składów osobowych Komisji stałych Rady Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r.
Projekt uchwały omówiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta; zgodnie z uzasadnieniem do projektu
uchwały, przeniesiono z rezerwy do rozdziału I pkt 3a (wynagrodzenie dla osoby nadzorującej
budynkiem KS Turbacz) kwotę 3.600,00zł.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
GPPiRPA na rok 2012, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/209/2012 w sprawie
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii
na 2012 rok.
Projekt uchwały omówiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta – Gminny Program Zwalczania
Narkomanii na rok 2012 przewidywał kwotę 3000 zł.
2 tys. zł zostało rozdysponowane, natomiast w rezerwie pozostało tysiąc złotych i wpłynął wniosek
z ZSM nr 1 i 2 o dofinansowanie organizacji zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum Miejskiego Nr 1
i Nr 2. Wobec powyższego przenosi się z rezerwy kwotę 1.000 zł. do rozdziału II na zadania
edukacyjne.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za”, 0-przeciw i 1-wstrzymującym się
podjęła Uchwałę Nr XXXI/210 /2012 w sprawie zmiany Gminnego Programu Zwalczania
Narkomanii na 2012r.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mszana Dolna na rok 2012.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p.K.Antosz (pracownik referatu księgowości budżetowej).
Zgodnie z projektem uchwały zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta o kwotę 172.217zł.
W dalszej kolejności p.K.Antosz omówiła zmiany w planie zarówno dochodów jak i wydatków
zgodnie z załącznikami odpowiednio nr 1 i nr 2 do projektu uchwały.
Radna p.A.Sasal – w dziale oświata i wychowanie zmniejszono wpływy z usług (§0830),
dlaczego?

p.K.Antosz – są to wpływy z tytułu opłat za przedszkole (czesne), gdzie zaplanowano większe
dochody, a okazuje się, że ta kwota będzie niższa.
Burmistrz Miasta p.T.Filipiak – rodzice mimo zadeklarowanych ponad 5 godzin pobytu dziecka w
przedszkolu zabierają je wcześniej tj. po 5-ciu godzinach, które są bezpłatne.
Dlatego plan dochodów uległ weryfikacji i „jesteśmy do tyłu” z tymi dochodami.
Wobec braku innych pytań i uwag, Przewodniczący Rady p.A.Malec – odczytał projekt uchwały i
poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za”, 0-przeciw i 1-wstrzymującym się
podjęła Uchwałę Nr XXXI/211 /2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie
dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2012-2025.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p.K.Antosz , zgodnie z objaśnieniem załączonym do
projektu niniejszej uchwały.
Radna p.A.Sasal – jaka jest zasadność takiej długololetniej prognozy do 2025r., skoro w
załączonym wykazie programów ich realizacja kończy się w roku 2014, a zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych prognoza powinna się pokrywać z okresem realizacji wykazanych
programów.
Burmistrz Miasta p.T.Filipiak – dlatego, że tak długo będziemy spłacać zaciągnięte zobowiązania.
Wobec braku innych pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 12 głosach „za”, 0-przeciw i 2-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XXXI/212/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mszana Dolna na lata 2012 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że do przygotowanego i przesłanego radnym projektu uchwały
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 dochodzi
jeszcze jedno zadanie, a mianowicie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanowykonawczej dla zadania pn. „Budowa chodnika jednostronnego wraz kanalizacją deszczową,
oświetleniem drogowym oraz zatoką/ami autobusową/ymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 w
Mszanie Dolnej (ul.Krakowska)”. Termin realizacji zadania 30.06.2013r. kwota: 34.440zł.
Projekt uchwały omówiła p.K.Antosz.
Zgodnie z projektem uchwały wydatki budżetowe, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2012 związane są z realizacją zadań:

1. przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Mszana Dolna oraz
2. opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania pn. „Budowa
chodnika jednostronnego wraz kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz
zatoką/ami autobusową/ymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Dolnej
(ul.Krakowska)”
Burmistrz Miasta p.T.Filipiak – 30 czerwca – to nie jest termin realizacji zadania, tylko termin, w
którym upływają tzw. wydatki niewygasające. Projekt chodnika jest gotowy, teraz jest kwestia
uzyskania stosownych zezwoleń i nie po naszej stronie leży uzyskanie pozwolenia na budowę, ale
tak to jest jak inwestycja obejmuje kilka instytucji.
Jeśli chodzi o sprawę opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta, to nie
można podać konkretnej daty zakończenia prac. Wymagane są opinie, to się przeciąga i stąd
potrzeba przesunięcia wydatków.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/213/2012 w sprawie
ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2012.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy – Miasto Mszana Dolna na obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Projekt uchwały omówiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta; we wrześniu podjęta została uchwała
o podziale miasta na okręgi wyborcze jednomandatowe i następstwem tej uchwały jest uchwała
o ustaleniu granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz granic obwodów głosowania.
Do tej pory były 4 obwody głosowania na terenie miasta i obecnie pozostajemy przy tej liczbie,
z tym, że zmieniają się troszkę granice obwodów głosowania. Siedziby nie zmieniają się.
Następnie p.Z.Łabuz przedstawiła granice wszystkich 4-ch obwodów głosowania, zgodnie z
projektem uchwały.
Projekt uchwały jest pozytywnie zaopiniowany przez Komisarza Wyborczego.
Przewodniczący Rady – skoro w obwodzie czwartym mamy ulicę ks. J.Stabrawy (chociaż tam nikt
nie mieszka), to w obwodzie 1-wszym nie ma ulicy księdza Jerzego Popiełuszki.
Przewodniczący złożył wniosek o dopisanie tej ulicy w obwodzie 1-wszym.
Autopoprawka została przyjęta.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za”, 0-przeciw i 1-wstrzymującym się
podjęła Uchwałę Nr XXXI/214/2012 w sprawie podziału Gminy – Miasto Mszana Dolna na
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Przychodni
Miejskiej Vital-Med w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący Rady – odczytał informację załączoną do projektu uchwały, z której wynika, że w
dniu 28.11.2012r. z członka Rady Społecznej Przychodni Miejskiej VITAL-MED w Mszanie
Dolnej zrezygnował p.Marek Huber, z uwagi na zatrudnienie w tej Przychodni.
A zgodnie z ustawą o działalności leczniczej członkiem rady społecznej podmiotu leczniczego nie
będącego przedsiębiorcą, nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.
Przewodniczący Rady – poprosił o zgłoszenie kandydatur na członka rady społecznej.
Burmistrz Miasta – zgłosił kandydaturę pana Franciszka Grzybka, który wyraża zgodę na pracę w
Radzie Społecznej.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 12 głosach „za”, 0-przeciw i 2-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XXXI/215/2012 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej
Przychodni Miejskiej VITAL-MED w Mszanie Dolnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i
klubów dziecięcych.
Projekt uchwały omówiła p.Z.Łabuz – Sekretarz Miasta; w ubiegłym roku weszła w życie ustawa
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ta ustawa nałożyła na samorządy szereg obowiązków, w
tym m.in. ustalenie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Opłata ta nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W projekcie uchwały została zaproponowana opłata w wysokości 500zł., natomiast Komisja
Oświaty i Kultury zaproponowała ustalenie tej opłaty w wysokości 750zł.
Radny p.W.Broczkowski – jak powstanie żłobek, czy też klub dziecięcy, to ile kosztów musi
dopłacić gmina, czy jesteśmy jako gmina zobowiązani dopłacić tak jak w przypadku przedszkola?
p.Z.Łabuz – tak, gmina dopłaca.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/216 /2012 w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.17. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna na rok
2013.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta – p.J.Stożek – radni otrzymali plan pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2013, proszę o uwagi.

Radny p.W.Broczkowski – przeglądałem plan pracy Komisji Rewizyjnej zarówno na bieżący rok
jak i na rok przyszły i nigdzie nie znalazłem punktu dotyczącego kontroli działalności Przychodni
Miejskiej VITAL-MED. Czy Przychodnia Miejska jest niezależną placówką?
Radny p.J.Stożek – Komisja uwzględniała taki punkt w drugiej wersji planu pracy Komisji, ale
o tym niech zdecyduje Rada. Ja nie widzę przeszkód.
Radny p.J.Wardyński – w ciągu roku wszystkie placówki podległe powinny być skontrolowane.
Radny p.W.Broczkowski – my jako Rada jesteśmy organem założycielskim i nie możemy robić
wyjątku w przypadku ośrodka. Składam wniosek o uzupełnienie planu pracy Komisji Rewizyjnej o
punkt dotyczący kontroli działalności Przychodni Miejskiej VITAL-MED w Mszanie Dolnej.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego p.W.Broczkowskiego o
uzupełnienie planu pracy Komisji Rewizyjnej o punkt dotyczący kontroli działalności Przychodni
Miejskiej VITAL-MED w Mszanie Dolnej.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 10 głosach „za”, 0-przeciw i 4-wstrzymujących się
przyjęła wniosek radnego p.W.Broczkowskiego.
Kontrolę Przychodni ustalono na miesiąc luty 2013r.
W dalszej części, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/217/2012 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna na 2013rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacji nie zgłoszono.
Ad.19. Wolne wnioski.
Radna p.J.Kotarba – podziękowała za zaangażowanie w organizację mikołajek.
Radna p.B.Cieżak – zasygnalizowała sprawę organizacji Dni Mszany Dolnej co było przedmiotem
dyskusji na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty z Komisją Sportu. Komisje zaproponowały
by w organizację tej imprezy włączyć radnych i mieszkańców. Jest propozycja, aby wszyscy radni
spróbowali zorganizować drużyny w terminie do dnia 20.02.2013r., które to drużyny będą
rywalizować ze sobą.
Przewodniczący Rady – żeby wiedzieć jaką drużynę zebrać, to trzeba wiedzieć, jakie będą
dyscypliny.
W dalszej kolejności, Przewodniczący Rady przedstawił informację o pracy Rady Miasta w 2012r.
przedstawiając ilość posiedzeń Rady oraz Komisji stałych Rady Miasta.
Informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad.20. Zamknięcie obrad XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady
XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obradom przewodniczył:

p.Adam Malec

