Protokół Nr XXXIV/2009
obrad XXXIV sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 25 czerwca 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 13-tu radnych( nieobecni byli
radni Tomasz Dyrda oraz Stefan Bałdys).
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. Przewodniczący wraz
z Burmistrzem Miasta Ustroń złoŜyli na ręce Z. Bałdysa oraz J. Zachara gratulacje
dla członków zespołu Ustronsky w związku otrzymaniem II wyróŜnienia na Krajowym
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, wraz z Ŝyczeniami dalszych sukcesów.
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 wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwały w pkt. 6 i)
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą Rady
Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r i opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23.05.2005r w Ustroniu w rejonie ulic
A. Brody, GraŜyńskiego, al. Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów
oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ul. A. Brody.
Wniosek został poddany pod głosowanie w wyniku którego został przyjęty
jednogłośnie przez wszystkich obecnych Radnych.
RównieŜ Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina poprosił o wprowadzenie
dodatkowego projektu uchwały w pkt. 6 r) w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji
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Rewizyjnej na II półrocze 2009 r., co równieŜ zostało jednogłośnie zaakceptowane
w wyniku głosowania.
Głosowanie dot. przyjęcia całego porządku obrad z zaproponowanymi zmianami,
zostało przyjęte jednogłośnie przez Radnych obecnych na sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

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

3.

dnia 28 maja 2009 r.
W okresie międzysesyjnym radni nie wnieśli uwag do treści projektu protokołu,
wobec powyŜszego Przewodniczący Rady uznał protokół Nr XXXIII/2009 za przyjęty.

4.

Informacja o wynikach przeprowadzonych w ramach projektu badań,

dotyczących

aktywności

i

potencjału

społeczeństwa

obywatelskiego

w Ustroniu przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodniczący Stanisław Malina głos oddał zaproszonemu na obrady sesji Rady
Miasta Panu Mateuszowi Werpachowskiemu, który wprowadził do prezentacji
multimedialnej. Informacje dotyczące aktywności i potencjału społeczeństwa
obywatelskiego w Ustroniu w formie prezentacji multimedialnej przedstawił Pan
Roman Gruszczyk kierownik projektu badań.
Głos w powyŜszej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Głos zabrały równieŜ następujące osoby:

5.

-

Pani Danuta Koenig,

-

Radny Bogumił Suchy,

Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka

z o.o. za lata 2008 - 2009.
Sprawozdanie złoŜył Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Pan
A. Sikora.
Głos w powyŜszej sprawie zabrał Radny Józef Gogółka
Przewodniczący Rady Stanisław Malina wspomniał takŜe o obecności przedstawicieli
Urzędu Miasta w uroczystościach związanych z 10 leciem istnienia przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o.
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Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. za lata
2008 - 2009 stanowi załącznik nr 3 do protokołu

6.

Podjęcie uchwał w niŜej wymienionych sprawach:

Przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem projektów uchwał, obrady
opuściła Radna Marzenna Szczotka.

a.

zmiany w budŜecie miasta na rok 2009

Projekt

uchwały

przedstawiła

Pani

Maria

Komadowska

Skarbnik

Miasta.

Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Przewodnicząca Komisji BudŜetu
i Przestrzegania Prawa Olgę Kisiałę, przystąpiono do głosowania. Za projektem
uchwały głosowało jednogłośnie 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXIV/377/2009 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

Pani

Maria

Komadowska.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji BudŜetu
i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała.
Dyskusji nie podjęto, przystąpiono zatem do głosowania, w wyniku którego za
projektem głosowało jednogłośnie 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXIV/378/2009 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

c. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,
podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009 r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Pani Maria Komadowska .
Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Przewodnicząca Komisji BudŜetu
i Przestrzegania Prawa Olgę Kisiałę, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 12 obecnych na sesji Radnych.
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Uchwała Nr XXXIV/379/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,
podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009 r. stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.

d. wyraŜenie zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty od opłaty
za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności
Projekt uchwały przedstawił Andrzej Siemiński Naczelnik Wydziału Architektury,
Inwestycji i Gospodarki Gruntami.
Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała wnioskowała
w imieniu Komisji o obniŜenie bonifikaty do 25%. W wyniku głosowania wniosek
został przyjęty większością głosów. Za wprowadzeniem poprawki głosowało 11
radnych, przeciw była1 osoba spośród 12 radnych obecnych na sesji.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały z wprowadzoną poprawką został przyjęty
większością głosów, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, a
przeciw 1 osoba spośród 12 radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXIV/380/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie przez
Burmistrza Miasta bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uŜytkowania
wieczystego w prawo własności stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

e. wyraŜenie zgody na dzierŜawę na okres powyŜej 3 lat nieruchomości
stanowiących własność Miasta Ustroń
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Po

negatywnym

zaopiniowaniu

projektu

przez

Przewodniczącego

Komisji

Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Piotra Markuzela
poddany pod głosowanie projekt uchwały została odrzucony większością głosów. W
między czasie powróciła radna Marzena Szczotka, która równieŜ wzięła udział w
głosowaniu. Za projektem głosował 1 radny, przeciw 11 spośród 13 radnych
uczestniczących

w posiedzeniu, od głosu wstrzymał się radna Bogusława

RoŜnowicz .
Uchwała Nr XXXIV/381/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres
powyŜej lat 3 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
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f. przeznaczenie nieruchomości stanowiących własność gminy do oddania
w dzierŜawę, najem na czas oznaczony do trzech lat
Projekt uchwały przedstawił 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.
Dyskusji w sprawie nie podjęto, a oddany pod głosowanie projekt uchwały został
przyjęty jednogłośnie przez 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu (na obrady
Sesji wróciła radna Marzenna Szczotka).
Uchwała Nr XXXIV/381/2009 w sprawie przeznaczenie nieruchomości stanowiących
własność gminy do oddania w dzierŜawę, najem na czas oznaczony do trzech lat
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

g.

wyraŜenie zgody na oddanie w uŜytkowanie Ochotniczym StraŜom
PoŜarnym w Ustroniu zabudowanych nieruchomości powyŜej lat trzech

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Przewodnicząca Komisji BudŜetu
i Przestrzegania Prawa Olgę Kisiałę, poddany pod głosowanie projekt uchwały został
przyjęty jednogłośnie przez 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXIV/382/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na oddanie w uŜytkowanie
Ochotniczym StraŜom PoŜarnym w Ustroniu zabudowanych nieruchomości powyŜej
lat trzech stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

h. przystąpienie do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą
Rady

Miasta

Ustroń

Nr

XXXI/269/2005

z

dnia

7

kwietnia

2005r

i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668
z 23.05.2005r w Ustroniu w rejonie ulic Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej,
Spółdzielczej, Daszyńskiego, StraŜackiej, Ogrodowej, A. Brody oraz
projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul.
Cieszyńską
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Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Po

pozytywnym

zaopiniowaniu

projektu

przez

Przewodniczącego

Komisji

Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Piotra Markuzela
poddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przez 13
radych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXIV/383/2009 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia
2005r i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z
23.05.2005r w Ustroniu w rejonie ulic Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej,
Spółdzielczej, Daszyńskiego, StraŜackiej, Ogrodowej, A. Brody oraz projektowanego
odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską stanowi załącznik nr 10
do protokołu.
i. przystąpienie do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą
Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r i
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z
23.05.2005r w Ustroniu w rejonie ulic A. Brody, GraŜyńskiego, al. Legionów,
Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów oraz projektowanego odcinka
ulicy zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ul. A. Brody
Projekt uchwały równieŜ przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Po

pozytywnym

zaopiniowaniu

projektu

przez

Przewodniczącego

Komisji

Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Piotra Markuzela
poddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przez 13
radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXIV/384/2009 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia
2005r i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z
23.05.2005r w Ustroniu w rejonie ulic A. Brody, GraŜyńskiego, al. Legionów,
Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów oraz projektowanego odcinka ulicy
zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ul. A. Brody stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
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j.

zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta

Ustroń

zatwierdzonego

uchwałą

Rady

Miasta

Ustroń

Nr

XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r, opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64,

poz. 1668 z 23.05.2005r, w Ustroniu

w rejonie ul. Świerkowej i ul. 3 Maja w obrębie parcel gruntowych
oznaczonych nr 2724/5 i 2724/6
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Pytanie w sprawie zadała radna Izabela Tatar, a po pozytywnym zaopiniowaniu
projektu przez Przewodniczącego Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Piotra Markuzela poddany pod głosowanie projekt
uchwały został przyjęty jednogłośnie przez 13 radych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXIV/385/2009 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego uchwałą Rady
Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r, opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64,

poz. 1668 z 23.05.2005r, w Ustroniu w rejonie

ul. Świerkowej i ul. 3 Maja w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 2724/5 i
2724/6 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

k. zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta

Ustroń

zatwierdzonego

uchwałą

Rady

Miasta

Ustroń

Nr

XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r, opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64,

poz. 1668 z 23.05.2005r, w Ustroniu

w rejonie ul. Brzozowej w obrębie parceli gruntowej oznaczonej nr 2757/3
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Dyskusji

nie

podjęto,

Przewodniczącego

więc

Komisji

po

pozytywnym

Architektury,

zaopiniowaniu

Inwestycji,

projektu

Gospodarki

przez

Komunalnej

i Mieszkaniowej Piotra Markuzela poddany pod głosowanie projekt uchwały został
przyjęty jednogłośnie przez 13 radych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXIV/386/2009 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego uchwałą Rady
Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r, opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64,

poz. 1668 z 23.05.2005r, w Ustroniu w rejonie
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ul. Brzozowej w obrębie parceli gruntowej oznaczonej nr 2757/3 stanowi załącznik nr
13 do protokołu.

l.

zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta

Ustroń

zatwierdzonego

uchwałą

Rady

Miasta

Ustroń

Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r, opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64,

poz. 1668 z 23.05.2005r, w Ustroniu

przy ul. BaŜantów w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 1997/9 i
1997/11
Projekt uchwały równieŜ przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Po

pozytywnym

zaopiniowaniu

projektu

przez

Przewodniczącego

Komisji

Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Piotra Markuzela
poddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przez 13
radych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXIV/387/2009 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego uchwałą Rady
Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r, opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64,

poz. 1668 z 23.05.2005r, w Ustroniu przy ul.

BaŜantów w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 1997/9 i 1997/11 stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

m.

zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta

Ustroń

zatwierdzonego

uchwałą

Rady

Miasta

Ustroń

Nr

XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r, opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23.05.2005r, w Ustroniu w
rejonie ulic Dworcowej, Tartacznej i Kościelnej w obrębie parcel
gruntowych oznaczonych nr 482, 483, 486, 487, 495, 679/3, 679/4, 681,
485/20, 489/1, 489/2, 490/11, 478/14, 4804/5, 4804/6 oraz części 5037/1
Projekt uchwały równieŜ przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Dyskusji

nie

podjęto,

Przewodniczącego

więc

Komisji

po

pozytywnym

Architektury,

zaopiniowaniu

Inwestycji,

projektu

Gospodarki

przez

Komunalnej

i Mieszkaniowej Piotra Markuzela poddany pod głosowanie projekt uchwały został
przyjęty jednogłośnie przez 13 radych obecnych na sesji.
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Uchwała Nr XXXIV/388/2009 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego uchwałą Rady
Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r, opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23.05.2005r, w Ustroniu w rejonie ulic
Dworcowej, Tartacznej i Kościelnej w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr
482, 483, 486, 487, 495, 679/3, 679/4, 681, 485/20, 489/1, 489/2, 490/11, 478/14,
4804/5, 4804/6 oraz części 5037/1 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

n. zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów oznaczonych w planie ogólnym Ustronia symbolami D 39 MN, D 40
MN oraz terenu ulicy zlokalizowanej między nimi opracowanego w trybie
zmiany planu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń Nr
XL/338/97 z dnia 26 września opublikowaną w Dz. U. Woj. Bielskiego nr 7,
poz. 91 z dnia 13 maja 1998r w Ustroniu w rejonie ul. Wierzbowej, Asnyka,
Katowickiej II i Olchowej w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr
1573/1, 1626/16, 1601/10
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Dyskusji

nie

podjęto,

Przewodniczącego

więc

Komisji

po

pozytywnym

Architektury,

zaopiniowaniu

Inwestycji,

projektu

Gospodarki

przez

Komunalnej

i Mieszkaniowej Piotra Markuzela projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 2 spośród 13 radnych
obecnych na posiedzeniu, w związku z czym uchwała została przyjęta większością
głosów.
Uchwała Nr XXXIV/389/2009 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów oznaczonych w planie ogólnym Ustronia
symbolami D 39 MN, D 40 MN oraz terenu ulicy zlokalizowanej między nimi
opracowanego w trybie zmiany planu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta
Uzdrowiska Ustroń Nr XL/338/97 z dnia 26 września opublikowaną w Dz. U. Woj.
Bielskiego nr 7, poz. 91 z dnia 13 maja 1998r w Ustroniu w rejonie ul. Wierzbowej,
Asnyka, Katowickiej II i Olchowej w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr
1573/1, 1626/16, 1601/10 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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o. zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Domu Spokojnej
Starości w Ustroniu
Projekt uchwały równieŜ przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Projekt uzyskał pozytywną opinię Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska,
Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa Przemysława Korcza.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przez
wszystkich 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXIV/390/2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu
Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.

p. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska dotyczącej
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipowa 2
Projekt uchwały równieŜ przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Głos w powyŜszej sprawie zabrał Radny Bogumił Suchy.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa
Przemysław Korcz pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty większością głosów. Za
podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, a przeciw 1 spośród 13 radnych obecnych
na sesji.
Uchwała Nr XXXIV/391/2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta
Ruda Śląska dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipowa 2
stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

r. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 r.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Dyskusji nie podjęto, a oddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty
jednogłośnie przez wszystkich 13 radych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XXXIV/392/2009 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na II półrocze 2009 r. stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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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:
•

Radny Wiesław ŚliŜ

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń-Górny Arkadiusz Gawlik

•

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ustroń-Dolny Krystyna Kukla

•

Radna Bogusława RoŜnowicz

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Poniwiec Roman Siwiec

•

Radny Bogumił Suchy

9.

Sprawy bieŜące Rady Miasta.

W sprawach bieŜących Rady Miasta Przewodniczący zaprosił do uczestniczenia
w imprezach kulturalnych i Ŝyczył udanego sezonu urlopowego.
•

posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 29 czerwca 2009r.
o godz. 1500 (w sprawie wniosków) oraz 26 sierpnia 2009 r. o godz. 1500,

•

sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 27 sierpnia 2009 r. o godz. 1400.

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

Przebieg obrad XXXIV sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miasta

Iwona Bujok

Stanisław Malina
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