Protokół Nr XXXIII/2009
obrad XXXIII sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 maja 2009 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1630.
Na ogólną liczbę 15-tu radnych w sesji uczestniczyło 15-tu radnych (początkowo
nieobecni byli radni Tomasz Dyrda oraz Stefan Bałdys, którzy dotarli podczas
prezentacji

informacji

dotyczących

działalności

Towarzystwa

Opieki

Nad

Niepełnosprawnymi).
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.
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec zaproponował wprowadzenie zmiany w porządku
obrad polegającej na wycofaniu projektu uchwały w pkt. 5i w sprawie nabycia
nieruchomości.
Przewodniczący

Rady

Miasta

Stanisław

Malina

poprosił

o

wprowadzenie

dodatkowego punktu 4 dotyczącego informacji o działalności TONN – Towarzystwa
Opieki Nad Niepełnosprawnymi.
Za przyjęciem całego porządku obrad z zaproponowanymi zmianami, głosowało
jednogłośnie 13-tu radnych obecnych na tą chwilę na sesji (brakowało radnego
Tomasza Dyrdy oraz Stefana Bałdysa).
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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3.

Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2009 z sesji Rady Miasta odbytej

dnia 29 kwietnia 2009 r.
W okresie międzysesyjnym radni nie wnieśli uwag do treści projektu protokołu,
wobec powyŜszego Przewodniczący Rady uznał protokół Nr XXXII/2009 za przyjęty.

4.

Informacja o działalności Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi.

Przewodniczący Stanisław Malina głos oddał zaproszonej na obrady sesji Rady
Miasta

radnej

powiatowej

a

zarazem

prezes

Towarzystwa

Opieki

Nad

Niepełnosprawnymi Pani Emilii Czembor. Informacje na temat działalności TONN
zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej przez Panią dyrektor
Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nierodzimiu Dorotę Kohut.
Głos w powyŜszej sprawie zabrały następujące osoby:
-

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa
Przemysław Korcz,

-

Przewodniczący Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Piotr Markuzel,

5.

-

Radny Bogumił Suchy,

-

Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.

Informacja na temat przygotowania miasta do sezonu letniego 2009.

Przewodniczący

Rady

Miasta

Stanisław

Malina

głos

oddał

komendantowi

Komisariatu Policji w Ustroniu Panu Januszowi Baszczyńskiemu, który podziękował
władzom Miasta za udaną współpracę.
Głos w powyŜszej sprawie zabrał równieŜ radny Tomasz Dyrda.
Informacja na temat przygotowania miasta do sezonu letniego 2009 stanowi
załącznik nr 3 do protokołu

6.

a.

Podjęcie uchwał w niŜej wymienionych sprawach:

zmian w budŜecie miasta na rok 2009

Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Komadowska Skarbnik Miasta, która
poprosiła o wprowadzenie działu 900 jako dopłata do aportu Spółki Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. i zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w dziale 851
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Ochrona Zdrowia a zwiększenia bieŜących oraz zwiększenia w § 4 Planu dochodów
i wydatków w związku z wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza dotacji.
W załączniku nr 3 do projektu Uchwały w dziale 600 nastąpiły zmiany nazw.
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

15-tu

radnych

uczestniczących

w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXIII/365/2009 w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2009
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

b. zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009.
RównieŜ ten projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Maria Komadowska.
W projekcie uchwały został dołoŜony załącznik nr 4 jako zamiana załącznika nr 13
dotyczący WPI.
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

15-tu

radnych

uczestniczących

w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXIII/366/2009 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

c. zaciągnięcia kredytu na realizację z Powiatem Cieszyńskim wspólnego
przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Dominikańskiej”.
Ten projekt uchwały przedstawiła równieŜ Skarbnik Miasta Maria Komadowska, która
poprosiła o wprowadzenie autopoprawki polegającej na zamianie „Remont ul.
Dominikańskiej” na „Przebudowa ul. Dominikańskiej”.
Przewodnicząca

Komisji

BudŜetu

i

Przestrzegania

Prawa

Olga

Kisiała

poinformowała, iŜ Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Uwag ani pytań nie wniesiono zatem przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 15-tu radnych uczestniczących
w posiedzeniu.
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Uchwała Nr XXXIII/367/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację
z

Powiatem

Cieszyńskim

wspólnego

przedsięwzięcia

„Przebudowa

ul. Dominikańskiej” stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

d.

zaciągnięcia kredytu na realizację z Powiatem Cieszyńskim wspólnego

przedsięwzięcia „Remont ul. 3 Maja od ul. Złotej do Hotelu Casablanca”.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Maria Komadowska.
Przewodnicząca

Komisji

BudŜetu

i

Przestrzegania

Prawa

Olga

Kisiała

poinformowała, iŜ Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przez 15-tu
radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXIII/368/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację
z Powiatem Cieszyńskim wspólnego przedsięwzięcia „Remont ul. 3 Maja od ul. Złotej
do Hotelu Casablanca” stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

e.

zawarcia porozumienia przez Miasto Ustroń z Województwem Śląskim.

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
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 15-tu radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXIII/369/2009 w sprawie zawarcia porozumienia przez Miasto Ustroń
z Województwem Śląskim stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

f.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości

wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,
leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009r.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Uwag ani pytań nie wniesiono. Poddany pod głosowanie projekt uchwały został
przyjęty jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXIII/370/2009 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,
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podatku rolnym, leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009r stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.

g.

aktualności

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego Miasta Ustroń oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta Ustroń.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
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 15-tu radnych uczestniczących
w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXIII/371/2009 w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.

h.

nabycia prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z

prawem własności budynku oraz ustanowienia słuŜebności.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec, jednocześnie
prosząc o wniesienie autopoprawki polegającej na wykreśleniu działki nr 136/13 oraz
odpłatnego ustanowienia słuŜebności gruntowej i słuŜebności przesyłu przez
nieruchomość ozn. nr 136/82 polegającej na znoszeniu posadowienia sieci
wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji ściekowej na rzecz
Kuźni Polskiej Spółka Akcyjna, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 32.
Uwag ani pytań nie wniesiono zatem przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14-tu radnych uczestniczących na
tą chwilę w posiedzeniu (obrady opuścił radny Przemysław Korcz).
Uchwała Nr XXXIII/372/2009 w sprawie nabycia prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku oraz ustanowienia
słuŜebności stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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i.

nabycia nieruchomości.

RównieŜ ten projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Uwag ani pytań nie wniesiono zatem przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14-tu radnych uczestniczących na
tą chwilę w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXIII/373/2009 w sprawie nabycia nieruchomości stanowi załącznik
nr 12 do protokołu.

j.

przejęcia nieruchomości połoŜonej w Ustroniu w rejonie ul. Skalica.

RównieŜ ten projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Przewodniczący Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Piotr Markuzel poinformował, iŜ Komisja pozytywnie opiniuje projekt
uchwały.
Głos w powyŜszej sprawie zabrał radny Tomasz Dyrda.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty większością głosów
tj. 13 osób było za przyjęciem projektu uchwały, a 1 osoba się wstrzymała.
Uchwała Nr XXXIII/374/2009 w sprawie przejęcia nieruchomości połoŜonej
w Ustroniu w rejonie ul. Skalica stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

k.

nadania wyróŜnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Dziecięcej Estradzie

Regionalnej „Równica”.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Bogusława RoŜnowicz
przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Głos w powyŜszej sprawie zabrała radna Izabela Tatar.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przez 14-tu
radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXIII/375/2009 w sprawie nadania wyróŜnienia „Za zasługi dla Miasta
Ustronia” Dziecięcej Estradzie Regionalnej „Równica” stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.

l.

nadania wyróŜnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” w związku z

jubileuszem 80 lecia istnienia Koła Pszczelarzy w Ustroniu
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Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Bogusława RoŜnowicz
przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Głos w powyŜszej sprawie zabrał radny Tomasz Dyrda.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty większością głosów
tj. 13 osób było za przyjęciem projektu uchwały, a 1 osoba się wstrzymała.
Uchwała Nr XXXIII/376/2009 w sprawie nadania wyróŜnienia „Za zasługi dla Miasta
Ustronia” w związku z jubileuszem 80 lecia istnienia Koła Pszczelarzy w Ustroniu
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

7.

Interpelacje.

W

okresie

międzysesyjnym

pisemnych

interpelacji

nie

złoŜono,

zatem

Przewodniczący obrad uznał ten punkt porządku obrad za wyczerpany.

8.

Zapytania radnych i bieŜące sprawy miasta.

W sprawach bieŜących miasta głos zabrały następujące osoby:

9.

•

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ustroń Zawodzie Antoni Kozieł,

•

Burmistrz Miasta Ustroń Ireneusz Szarzec,

•

Radny Wiesław ŚliŜ,

•

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ustroń Dolny Krystyna Kukla,

•

Radny Stefan Bałdys,

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Poniwiec Roman Siwiec,

•

Radny Bogumił Suchy,

•

Radny Piotr Markuzel,

•

Radna Bogumiła RoŜnowicz,

•

Radna Izabela Tatar,

•

Radny Józef Zahraj.

Sprawy bieŜące Rady Miasta.

W sprawach bieŜących Rady Miasta Przewodniczący obrad poprosił radną
powiatową Panią Emilię Czembor o zabranie głosu, która zaprosiła wszystkich
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zebranych

na

koncert

charytatywny

„Dzieci

Dzieciom,

Dzieci

Rodzicom”

organizowany w amfiteatrze w dniu 06 czerwca 2009 roku o godz. 15.00.
Przewodniczący Rady Miasta zaprosił w imieniu MłodzieŜowej Rady Miasta Ustroń
na specjalną, uroczystą sesję organizowaną przez uczniów z okazji 20-lecia wolnych
wyborów w dniu 04 czerwca 2009 roku do Gimnazjum nr 1 o godz. 14.00.
Przewodniczący Rady Miasta zaprosił równieŜ na spotkanie z kandydatami na
posłów do Europarlamentu do Domu Narodowego w Cieszynie w dniu 01.06.2009
roku na godz. 15.30.
Przewodniczący obrad przekazał, Ŝe:
•

posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 01 czerwca 2009r.
o godz. 1500 (w sprawie wniosków) oraz 24 czerwca 2009r. o godz. 1500,

•

sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 25 czerwca 2009 r. o godz. 1400.

10. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta dziękując
radnym oraz gościom za obecność zamknął obrady XXXIII sesji Rady Miasta.

Przebieg obrad XXXIII sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Protokołowała
Iwona Bujok

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina
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