Protokół Nr XXXVII/2017
z XXXVII sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
10 października 2017r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy
ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczyła Pani Agnieszka Modrzejewska-Potaczek - Przewodnicząca
Rady.
Protokołowała Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 15.00 do godz. 16.25.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu oraz
Pan Józef Kowalczyk – Burmistrz Miasta i Pani Bernadeta Ziemianin – Skarbnik Miasta.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 15 Radnych.
Nieobecni Radni: Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXXVII sesję Rady Miasta, po czym przywitała Radnych,
Pana Burmistrza i Panią Skarbnik. Następnie poinformowała, Ŝe sesja ta została zwołana na
wniosek Pana Burmistrza, co ma związek z koniecznością wprowadzenia do budŜetu
pewnych kwot, które do tej pory nie zostały ujęte. Wniosek o zwołanie sesji stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad zgodnie
z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów
i wydatków.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana
Dolna na lata 2017 – 2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działki ewid.4703/21.
5. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Po odczytaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o uwagi do
porządku obrad.
Wobec braku zgłoszeń, poinformowała, Ŝe na sali znajduje się 15 Radnych, co stanowi
quorum uprawniające Radę do podejmowania wiąŜących uchwał.

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2017 po stronie
dochodów i wydatków.
Przewodnicząca Rady Miasta – Pani A.Modrzejewska-Potaczek zwróciła się do Pani
Skarbnik o zabranie głosu.

Pani B.Ziemianin - Skarbnik Miasta szczegółowo omówiła projekt uchwały, jak równieŜ
poszczególne załączniki do tego projektu.
W projekcie uchwały zwiększa się dochody budŜetu miasta Mszana Dolna o kwotę
697.340,01zł wg załącznika nr 1 do uchwały.
Zwiększa się równieŜ wydatki budŜetu miasta o kwotę 697.340,01zł zgodnie z zał. nr 2.
Pozostałe załączniki to uszczegółowienie zmian przedstawionych w załącznikach 1 i 2.
Burmistrz Miasta – Pan J.Kowalczyk – w uzupełnieniu dodał, Ŝe Miasto otrzymało dotację
na kwotę 900.000,00 zł z Ministerstwa Sportu, które zobligowało nas do przedstawienia
wieloletniej prognozy finansowej na lata przyszłe i stąd ta dzisiejsza sesja – wyjaśnił Pan
Burmistrz.
Przy tej okazji wprowadzane są pewne korekty w budŜecie, które umoŜliwią realizację
wydatków majątkowych do końca bieŜącego roku.
Po omówieniu projektu uchwały wraz z załącznikami Pani Skarbnik Miasta zwróciła się
o zadawanie pytań.
Radny Pan J.StoŜek – zwrócił się z zapytaniem o zakres prac planowanych w Bibliotece, jak
równieŜ na co będzie przeznaczona kwota 5.300 zł planowana w Bibliotece?
Pani B.Ziemianin - Skarbnik Miasta – odpowiedziała, Ŝe kwota 5.300 zł zostanie
przeznaczona na zorganizowanie prac interwencyjnych w związku z pismem Pani Dyrektor,
która chce zatrudnić osobę do pomocy w Bibliotece.
Burmistrz Miasta – Pan J.Kowalczyk – wyjaśnił natomiast, Ŝe jeśli chodzi o sprawy związane
z nakładami inwestycyjnymi w Sokole to Miasto otrzymało dotację na wniosek, który był
składany w zeszłym roku. We wniosku obok Biblioteki przewidziany był Miejski Ośrodek
Kultury. PoniewaŜ zapadła decyzja, Ŝe MOK będzie na stadionie, w związku z tym umowa
będzie aneksowana.
Prace w budynku „Sokoła” ograniczają się do parteru i wstawienia okien w całym budynku.
Wobec braku innych pytań, Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie stanowiska
Komisji BudŜetowej.
Pani A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe
Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym, pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie
zmian
w budŜecie miasta.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o
odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez Panią A.Sasal, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie,
poddając projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”, 0-„przeciw” i 0–
„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVII/350/2017 w sprawie zmian w budŜecie
miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2017-2025.
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o zabranie głosu.
Pani Skarbnik Miasta poinformowała, Ŝe uchwała ta jest pochodną uchwały w sprawie zmian
w budŜecie omawianej wcześniej, po czym przedstawiła zmiany w WPF zgodnie
z objaśnieniem, załączonym do projektu uchwały.
Pani Skarbnik szczegółowo omówiła takŜe nowe zadania wprowadzone do WPF – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.
Po omówieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie stanowiska Komisji
BudŜetowej.
Pani A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe
Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o
odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu (przez Panią A.Sasal), Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVII/351/2017 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2017 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działki
ewid.4703/21.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i mapką
znajduje się w materiałach.
Burmistrz Miasta – Pan J.Kowalczyk – przedstawił, Ŝe jest to fragment wydzielonej drogi
na targowicy. W tej sprawie jest pozytywna opinia Zarządu Starostwa Powiatowego
w Limanowej. Podjęcie tej uchwały pozwoli na uzyskanie zgody Zarządu Dróg
Wojewódzkich na zjazd.
Po przedstawieniu tematu, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu
uchwały.
Po jego odczytaniu (przez Panią A.Sasal), Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów – „za”, 0-„przeciw”
i 0–„wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVII/352/2017 w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.

Ad.5. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady Pani Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XXXVII sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:

