Protokół Nr XXXI/2009
obrad XXXI sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 marca 2009 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1635.
Na ogólną liczbę 15-tu radnych w sesji uczestniczyło 14-tu radnych( nieobecny był
Radny Tomasz Dyrda, natomiast Radna Izabela Tatar dotarła na obrady przed
podjęciem uchwał).
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości, stanowią załącznik nr 1 do
protokołu.

1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina dokonał otwarcia obrad sesji Rady
Miasta witając wszystkich radnych oraz zgromadzonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad sesji.

2.

Uchwalenie porządku obrad.

Projekt porządku obrad sesji przedstawił Przewodniczący Stanisław Malina, który
został przyjęty jednogłośnie przez 13-tu radnych obecnych na tą chwilę na sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XXX/2009 z sesji Rady Miasta, która odbyła się

dnia 26 lutego 2009 r.
W okresie międzysesyjnym oraz na sesji radni nie wnieśli uwag do treści projektu
protokołu, wobec powyŜszego Przewodniczący Rady uznał protokół Nr XXX/2009 za
przyjęty.

4.

Informacja na temat działalności ustrońskich instytucji kultury w roku

2008 i planów pracy w 2009 roku.
Do przedstawionego materiału nie wniesiono Ŝadnych uwag ani pytań.
Informacja na temat działalności ustrońskich instytucji kultury w roku 2008 i planów
pracy w 2009 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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5. Podjęcie uchwał w niŜej wymienionych sprawach:

a. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu miasta i udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2008
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Wiesław ŚliŜ.
Dyskusji nie podjęto, przystąpiono zatem do głosowania, w wyniku którego projekt
uchwały

został

podjęty

jednogłośnie

przez

14-tu

radnych

uczestniczących

w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXI/344/2009 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budŜetu miasta i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2008 stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.

b. zmian w budŜecie miasta na rok 2009
RównieŜ ten projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Pan Burmistrz Ireneusz Szarzec poprosił o wprowadzenie następujących zmian:
wykreślenia w §5 Działu 600 oraz § 6 i wprowadzenia zmian w Dziale 852 Pomoc
Społeczna, rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – zmniejszenie wydatków
bieŜących o kwotę 2 000,00 zł ( dwa tysiące złotych) a, zwiększenie wydatków
inwestycyjnych.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji BudŜetu
i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała.
Dyskusji nie podjęto, przystąpiono zatem do głosowania, w wyniku którego projekt
uchwały

został

podjęty

jednogłośnie

przez

14-tu

radnych

uczestniczących

w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXI/345/2009 w sprawie zmian w

budŜecie miasta na rok 2009

stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

c. zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009
Ten projekt uchwały równieŜ przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
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Do projektu uchwały Pan Burmistrz zaproponował następujące zmiany:
W załączniku nr 2 do projektu uchwały, poz. 10 Remont Muzeum Ustrońskiego
zwiększenie wysokości środków unijnych oraz w załączniku nr 4 zmiana ogólnego
kosztu modernizacji Muzeum Ustrońskiego na kwotę 250 000,00 zł (dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wydatki na rok 2010 na kwotę 183 000,00 zł (sto
osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).
Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała poinformowała
iŜ Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
W wyniku zarządzonego głosowania projekt uchwały został podjęty jednogłośnie
przez 14-tu radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXI/346/2009 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

d. przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta Ustroń za rok 2008 z realizacji
Strategii Miasta Ustroń na lata 2005 – 2015
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec. Pytań ani uwag nie
wniesiono, wobec powyŜszego przystąpiono do głosowania

w wyniku którego

projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14-tu radnych obecnych na
posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXI/347/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta
Ustroń za rok 2008 z realizacji Strategii Miasta Ustroń na lata 2005 – 2015 stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

e. przyjęcia

sprawozdania

finansowego

instytucji

kultury

pn.

Miejska

Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły w Ustroniu
W tym punkcie obrad Skarbnik Miasta Maria Komadowska wyjaśniła problem wyniku
ujemnego w bilansach instytucji kultury.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Bogusława RoŜnowicz
przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przez 14-tu
radych obecnych na sesji.
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Uchwała Nr XXXI/348/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego instytucji
kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły w Ustroniu stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
f.

przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok instytucji
kultury pn. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Bogusława RoŜnowicz
przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Uwag ani pytań nie wniesiono zatem przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14-tu radnych uczestniczących
w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXI/349/2009 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2008 rok instytucji kultury pn. Muzeum Ustrońskie im. Jana
Jarockiego w Ustroniu stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

g. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pn.
Miejski Dom Kultury „PraŜakówka” w Ustroniu
RównieŜ ten projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław
Malina. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Bogusława
RoŜnowicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji. Uwag ani pytań nie wniesiono.
Projekt uchwały w wyniku zarządzonego głosowania został podjęty jednogłośnie
przez 14-tu radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXI/350/2009 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury pn. Miejski Dom Kultury „PraŜakówka” w Ustroniu
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

h. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ustroniu za 2008 rok
Projekt uchwały przedstawił równieŜ Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa
Przemysław Korcz przedstawił pozytywną opinię Komisji, jednocześnie zwracając
uwagę na spadek liczby bezrobocia w 2008 roku w Ustroniu.
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Uwag ani pytań nie wniesiono. Projekt uchwały w wyniku zarządzonego głosowania
został podjęty jednogłośnie przez 14-tu radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXI/351/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za 2008 rok stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.

i.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,
podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009r

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała poinformowała
iŜ Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania w wyniku, którego projekt
uchwały

został

podjęty

jednogłośnie

przez

14-tu

radnych

uczestniczących

w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXI/352/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,
podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009r stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.

j.

nabycia nieruchomości

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec, jednocześnie
prosząc o wniesienie autopoprawki polegającej na wykreśleniu działki nr 440/2
o powierzchni 0,0055ha z projektu uchwały.
Przewodniczący

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Piotr Markuzel poinformował, iŜ Komisja pozytywnie opiniuje projekt
uchwały.
Uwag ani pytań nie wniesiono zatem przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14-tu radnych uczestniczących
w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXI/353/2009 w sprawie nabycia nieruchomości stanowi załącznik nr
13 do protokołu.
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k. zbycia nieruchomości w drodze przetargu
Projekt uchwały przedstawił Andrzej Siemiński Naczelnik Wydziału Architektury,
Inwestycji i Gospodarki Gruntami.
Przewodniczący

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Piotr Markuzel przedstawił pozytywną opinię Komisji.
Uwag ani pytań nie wniesiono. Poddany pod głosowanie projekt uchwały został
przyjęty jednogłośnie przez 14-tu radych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXI/354/2009 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

l.

wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości na rzecz jej uŜytkownika
wieczystego

Projekt uchwały przedstawił równieŜ Andrzej Siemiński Naczelnik Wydziału
Architektury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami.
Przewodniczący

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Piotr Markuzel przedstawił pozytywną opinię Komisji.
Uwag ani pytań nie wniesiono. Poddany pod głosowanie projekt uchwały został
przyjęty jednogłośnie przez 14-tu radych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXI/355/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości
na rzecz jej uŜytkownika wieczystego stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

m. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości na rzecz jej uŜytkownika
wieczystego
Ten projekt uchwały przedstawił równieŜ Andrzej Siemiński Naczelnik Wydziału
Architektury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami.
Przewodniczący

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Piotr Markuzel poinformował, iŜ Komisja pozytywnie opiniuje projekt
uchwały.
Uwag ani pytań nie wniesiono zatem przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14-tu radnych uczestniczących
w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXI/356/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości
na rzecz jej uŜytkownika wieczystego stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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n. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości na rzecz jej uŜytkownika
wieczystego
Ten projekt uchwały przedstawił równieŜ Andrzej Siemiński Naczelnik Wydziału
Architektury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami.
Przewodniczący

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Piotr Markuzel poinformował, iŜ Komisja pozytywnie opiniuje projekt
uchwały.
Uwag ani pytań nie wniesiono zatem przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14-tu radnych uczestniczących
w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXI/357/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości
na rzecz jej uŜytkownika wieczystego stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

o. utworzenia Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Głos w powyŜszej sprawie zabrali równieŜ:
•

Radny Stefan Bałdys,

•

Radny Józef Gogółka,

•

Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec,

•

Radna Izabela Tatar.

Poddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przez 14-tu
radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXI/358/2009 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządowego
Ziemi Cieszyńskiej stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

p. zmieniająca uchwałę Nr XIX/171/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia
2004r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów
oraz granic i numerów obwodów głosowania z wykazem wyznaczonych
siedzib obwodowych komisji wyborczych
Ten projekt uchwały przedstawił równieŜ Przewodniczący Rady Miasta Stanisław
Malina.
Głos w powyŜszej sprawie zabrali równieŜ:
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•

Radny Bogumił Suchy,

•

Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.

Poddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przez 14-tu
radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXI/359/2009 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIX/171/2004 Rady
Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych,
ich granic i numerów oraz granic i numerów obwodów głosowania z wykazem
wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik nr 19 do
protokołu.

q.

utworzenia trzech obwodów głosowania w szpitalach na terenie miasta

Ustroń w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
7 czerwca 2009r
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Pytań ani uwag nie wniesiono, wobec powyŜszego przystąpiono do głosowania
w wyniku którego projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14-tu radnych
obecnych na posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXI/360/2009 w sprawie utworzenia trzech obwodów głosowania
w szpitalach na terenie miasta Ustroń w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

6.

Interpelacje

W

okresie

międzysesyjnym

pisemnych

interpelacji

nie

złoŜono,

zatem

Przewodniczący obrad uznał ten punkt porządku obrad za wyczerpany.

7.

Zapytania radnych i bieŜące sprawy miasta

W sprawach bieŜących miasta głos zabrały następujące osoby:
•

Radna Bogusława RoŜnowicz,

•

Radny Stefan Bałdys,

•

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ustroń Dolny Krystyna Kukla,

•

Radny Przemysław Korcz,

•

Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina,

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik,
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•

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marzenna Szczotka,

•

Radny Bogumił Suchy,

•

Radny Józef Gogółka,

•

Radna Izabela Tatar,

•

Naczelnik Wydziału Architektury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Andrzej
Siemiński,

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina złoŜył
gratulacje Pani Halinie Kujawa z okazji wyboru na przewodniczącą Zarządu Osiedla
Ustroń Nierodzim na kolejną kadencję.

8.

Sprawy bieŜące Rady Miasta

W sprawach bieŜących Rady Miasta Przewodniczący obrad poprosił o zapoznanie
się z materiałami dotyczącymi ustanowienia herbu, flagi, banneru, znaku graficznego
– logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń oraz zasad ich uŜywania. Poinformował
równieŜ o tym, Ŝe na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 23.04.2009r o godz.
15.30 obecny będzie autor tego projektu Pan Alfred Znamierowski.
Przewodniczący obrad przekazał, Ŝe :
•

posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 30 marca 2009 r.
o godz. 1500 (w sprawie wniosków) oraz 28 kwietnia 2009 r. o godz. 1500,

•

sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 29 kwietnia 2009 r. o godz. 1400.

Przewodniczący Rady Miasta przypomniał wszystkim Radnym oraz osobom
zainteresowanym o konieczności składania oświadczeń majątkowych w terminie
do 30 kwietnia 2009 roku.
Przewodniczący

zaprosił

równieŜ

na

spotkanie

poświęcone

pamięci

J. Szczepańskiemu w MDK PraŜakówka w Ustroniu w dniu 16.04.09r o godz. 16.00
Zaproponował takŜe, aby w maju podziękować w formie listu gratulacyjnego
wszystkim przewodniczącym Osiedli za pełnione kadencje.

9. Zakończenie
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta dziękując
radnym oraz gościom za obecność zamknął obrady XXXI sesji Rady Miasta.
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Przebieg obrad XXXI sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miasta

Iwona Bujok

Stanisław Malina
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