Protokot Nr XXXV/2009
obrad XXXV sesji Rady Miasta Ustron
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Sesja Rady Miasta odbyfa sic na sali sesyjnej Urzcdu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 16°7
Na ogolna Iiczbc 15-tu radnych w sesji uczestniczylo 12-tu radnych (nieobecni byli
radni Izabela Tatar, Tomasz Dyrda, oraz Piotr Markuzel).
Listy obecnosci radnych oraz zaproszonych gosci, stanowiq zalacznik nr 1 do
protokolu.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci jej obrad.

Przewodniczacy Rady Miasta Stanislaw Malina dokonal otwarcia obrad sesji Rady
Miasta witajac wszystkich radnych oraz zgromadzonych gosci.
Na podstawie listy obecnosci stwierdzono prawomocnosc obrad sesji.

2. Uchwalenie porzadku obrad.
Projekt porzadku obrad sesji przedstawil Przewodniczacy Stanislaw Malina.
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec zaproponowal wprowadzenie zmiany w porzadku
obrad polegajacej na wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwaly w pkt. 8 m)
w sprawie zbycia nieruchomosci w drodze przetargu, ktory rownoczesnie
przedstawil. Przewodniczacy Rady Miasta dodal takze, ze wyzej wymieniony projekt
zostal przedstawiony na komisjach.
Wniosek zostal poddany pod gosowanie w wyniku ktorego zostal przyjl^.ty
jednoglosnie przez wszystkich 12 obecnych radnych.
Glosowanie dotyczace przyjgcia calego porzadku obrad z zaproponowanymi
zmianami, zostalo przyjgte jednogtosnie przez 12 radnych obecnych na sesji.
Porzadek obrad stanowi zalacznik nr 2 do protokolu.

3. Przyjgcie protokotu Nr XXXIV /2009 z sesji Rady Miasta , ktora odbyta sig
dnia 25 czerwca 2009 r.

W okresie mi(^dzysesyjnym radni nie wniesli uwag do tresci projektu protokolu,
wobec powyzszego Przewodniczacy Rady uznal protokol Nr XXXIV/2009 za przyjcty.
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4. Podzigkowanie bylym Przewodniczqcym Zarzgdow Osiedli.
Przewodniczacy Stanislaw Malina podzigkowaf bylym Przewodniczqcym Zarzadow
Osiedli, ktorzy nie zostali wybrani na kolejna kadencjg, za udana wspofpracg

z Wladzami Miasta Ustron oraz zfoiyf na ich rgce listy gratulacyjne.
Gfos zabraly rowniez nastgpujace osoby: Przewodniczacy Zarzadu Osiedla Ustron
Polana Stefan Figiel, ktory wyrazil ubolewanie nad niskim zainteresowaniem
mieszkancow miasta zyciem publicznym, oraz sekretarz Zarzqdu Osiedla Ustron
Zawodzie Antoni Koziel.

5. Informacja z wykonania budietu za I potrocze 2009 r.
Informacjc z wykonania bud2etu przedstawif Burmistrz Miasta Ustron Ireneusz
Szarzec, ktory zasugerowal aby nie wykresiac zadnych zadan z budietu miasta,
natomiast szukac oszcz(^dnosci w biezacych wydatkach. Przewodniczqcy Rady
Miasta dodaf, ze opinia RIO odnosnie wykonania budietu byfa pozytywna.
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Wiesfaw Slit poinformowaf, ze Komisja
zaopiniowala pozytywnie wykonanie bud2etu za I pofrocze 2009. Pytania odnosnie
wykonania budietu zadali Przewodniczacy Osiedla Ustron Corny Arkadiusz Gawlik
odnosnie wydatkow inwestycyjnych, a Pan radny Bogumif Suchy w sprawie
przesunigc srodkow inwestycyjnych. Podczas gfosowania za przyjgciem informacji
z wykonania bud2etu miasta za I pofrocze 2009r glosowali jednogfosnie wszyscy
obecni radni.
Informacja z realizacji bud2etu miasta za I pofrocze 2009r stanowi zafacznik nr 3 do
protokofu.

6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I potrocze 2009r
Pan Przewodniczacy Rady Miasta Ustron, poinformowaf, ze informacje o przebiegu
planu finansowego instytucji kultury za I pofrocze 2009 r. Skarbnik Miasta. Pani Maria
Komadowska przedstawila na posiedzeniu komisji. Przewodniczqca Komisji
Bud2etu i Przestrzegania Prawa Olga Kisiafa pozytywnie zaopiniowana
przedstawiona informacj(^.
Informacjg o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I pofrocze 2009 r
stanowi zafacznik nr 4 do protokofu.

7. Przygotowanie miejskich placowek oswiatowych do nowego roku
szkolnego 2009/2010

Przewodniczacy Rady Miasta wyttumaczyt nieobecnosc na Sesji Rady Miasta Ustron
zaproszonych dyrektorow placowek oswiatowych spowodowanq zbiegiem terminow

sesji Rady Miasta oraz zebrania w kuratorium oswiaty i poinformowat, ze wszystkie
sprawy zostaty podjpte w trakcie posiedzenia komisji, w ktorej uczestniczyli wszyscy
nieobecni na Sesji Rady Miasta dyrektorzy placowek oswiatowych. Gtos zabrata
tak2e Przewodniczaca Komisji Oswiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Bogusfawa
Roznowicz, ktora przedstawita sytuacjg placowek oswiatowych, a takze prowadzone

inwestycje budowlane oraz remontowe.
Radny Jozef Zahraj zadat pytanie odnosnie dzieci przedwczesnie rozpoczynajacych
naukp w szkotach, czy zostata utworzona dla nich specjalna kiasa?

8. Podjgcie uchwat w niiej wymienionych sprawach:

a. zmian w budiecie miasta na rok 2009
Projekt uchwaty przedstawita w trakcie Sesji Rady Miasta Ustror oraz
na poprzedzajacych jq posiedzeniach Komisji Skarbnik Miasta Pani Maria
Komadowska. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwaty przez
Przewodniczaca Komisji Budzetu i Przestrzegania Prawa Olgg Kisiatg, przystapiono
do glosowania. Za projektem uchwaty gtosowato jednogtosnie 12 radnych
uczestniczacych w posiedzeniu.

Uchwata Nr XXXV/393/2009 w sprawie zmian w budiecie miasta na rok 2009
stanowi zatqcznik nr 5 do protokotu.

b. zmiany uchwaty budietowej na rok 2009.
R6wnie2 ten projekt uchwaty przedstawita Skarbnik Miasta Pani Maria
Komadowska.

Pozytywna opinig do projektu uchwaty przedstawita Przewodniczaca Komisji Budzetu
i Przestrzegania Prawa Olga Kisiata.

Dyskusji nie podj(^to, przystapiono zatem do gfosowania, w wyniku ktorego za
projektem glosowalo jednogfosnie 12 radnych uczestniczycych w posiedzeniu.
Uchwafa Nr XXXV/ 394/2009 w sprawie zmiany uchwaty bud2etowej na rok 2009
stanowi zatacznik nr 6 do protokolu.

c. zmieniajqca uchwalg w sprawie okreslenia inkasentow i wysokosci
wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomosci , podatku rolnym,
podatku lesnym i optacie uzdrowiskowej na 2009 r.
Projekt uchwaty przedstawif Przewodniczacy Rady Miasta Stanislaw Malina.
Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwaty przez Przewodniczacy Komisji Bud2etu
i Przestrzegania Prawa Olgc Kisialg, przystapiono do gfosowania, w wyniku ktorego
projekt uchwaty zostat podj(^ty jednoglosnie przez 12 Radnych obecnych na sesji.
Uchwala Nr XXXV/395/2009 zmieniajaca uchwafg w sprawie okreslenia inkasentow
i wysokosci wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomosci, podatku rolnym,
podatku lesnym i oplacie uzdrowiskowej na 2009 r. stanowi zalacznik nr 7 do
protokolu.

d. procedury uchwalania budietu miasta na rok 2010 oraz rodzajow
i szczegotowosci materiatow towarzyszacych projektowi budietu
Projekt uchwaly przedstawila Skarbnik Miasta Pani Maria Komadowska . W sprawie
zabral rowniez glos Przewodniczacy Rady Miasta.

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwaly przez Przewodniczacy Komisji
Bud2etu i Przestrzegania Prawa OIgi^ Kisial(^, przystqpiono do glosowania, w wyniku
ktorego projekt uchwafy zostal podj(^ty jednogfosnie przez 12 obecnych na sesji
Radnych.
Uchwala Nr XXXV/396/2009 zmieniajaca uchwalg w sprawie procedury uchwalania
bud2etu miasta na rok 2010 oraz rodzajow i szczegolowosci materialow
towarzyszycych projektowi bud2etu stanowi zalycznik nr 8 do protokolu.

e. nabycia nieruchomosci przez Gming Ustron
Projekt uchwaly przedstawif Andrzej Sieminski Naczelnik Wydzialu Architektury,
Inwestycji i Gospodarki Gruntami.
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Zastgpca Przewodniczacego Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Wiestaw Slit poinformowat, iz Komisja pozytywnie
opiniuje projekt uchwaty.

Dyskusji w sprawie nie podjgto, a oddany pod gfosowanie projekt uchwafy zostat
przyjgty jednogfosnie przez 11 radnych uczestniczacych w posiedzeniu.
W gtosowaniu nie brat udziatu radny Tadeusz Krysta, ktory chwilowo opuscif sal
sesyjna, Iecz powrocit zaraz po gtosowaniu.
Uchwata Nr XXXV/397/2009 w sprawie nabycia nieruchomosci przez Gming Ustron
stanowi zafacznik nr 9 do protokotu.

f. nabycia nieruchomosci przez Gming Ustron

Projekt uchwaty przedstawit Andrzej Sieminski Naczelnik Wydziatu Architektury,
Inwestycji i Gospodarki Gruntami.
Zastgpca Przewodniczacacego Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Wiestaw Slit poinformowat, i2 Komisja pozytywnie
opiniuje projekt uchwaty.

Dyskusji w sprawie nie podjgto, a oddany pod gfosowanie projekt uchwaty zostat
przyjgty jednogfosnie przez 12 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu.
Uchwata Nr XXXV/398/2009 w sprawie nabycia nieruchomosci przez Gminq Ustron
stanowi zatacznik nr 10 do protokotu.

g. zmiany uchwaty Rady Miasta Ustron z dnia 20 grudnia 2007r w sprawie
ustanowienia stuiebnosci na gruncie gminnym
Projekt uchwaty przedstawit Andrzej Sieminski Naczelnik Wydziatu Architektury,
Inwestycji i Gospodarki Gruntami.
Zastgpca Przewodniczacego Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Wiestaw Sliz poinformowat, i2 Komisja pozytywnie
opiniuje projekt uchwafy.

Oddany pod gfosowanie projekt uchwaty zostat przyjgty jednogfosnie przez 12
radnych uczestniczacych w posiedzeniu.
Uchwata Nr XXXV/399/2009 w sprawie nabycia nieruchomosci przez Gming Ustron
stanowi zatacznik nr 11 do protokotu.

h. zmieniajyca Uchwafg

Nr XXXIV /383/2009 Rady Miasta Ustrori z dnia

25 czerwca 2009r w sprawie przystypienia do opracowania zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ustrori
Projekt uchwafy przedstawif Naczelnik Wydziafu Architektury, Inwestycji i Gospodarki
Gruntami Andrzej Sieminski.

Zast^pca Przewodniczacego Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Wiesfaw Sliz poinformowaf, iz Komisja pozytywnie
opiniuje projekt uchwaly.
Za przyj(^ciem projektu uchwafy glosowali jednogfosnie wszyscy radni uczestniczycy
w posiedzeniu.
Uchwala Nr XXXV/400/2009 w sprawie nabycia nieruchomosci przez Gming Ustroh
stanowi zafacznik nr 12 do protokofu.

i. odptatnosci za pobyt dziecka w itobku
Projekt uchwafy przedstawif Przewodniczacy Rady Miasta.
Radna Boguslawa Roznowicz zadafa pytanie Dyrektor Zfobka Beacie Kryscie o ilosc
dzieci zamiejscowych w zfobku, o zroznicowanie cen dla dzieci z Ustronia
i zamiejscowych, oraz o politykq przyjmowania w pierwszej kolejnosci dzieci
z terenow miasta. Pytania zadaf takze Przewodniczqcy Rady Miasta Stanislaw
Malina . Pani Dyrektor Zfobka zaproponowafa mozliwosc wprowadzenia w przyszfosci
znizek dla osob najubozszych.

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Przewodniczacy Komisji

Oswiaty,

Kultury, Sportu i Turystyki Bogusfawg Ro2nowicz poddany pod gfosowanie projekt
uchwafy zostaf przyjgty jednogfosnie przez 12 radnych obecnych na sesji.
Uchwafa Nr XXXV/401/2009 w sprawie odplatnosci za pobyt dziecka w zfobku
stanowi zafycznik nr 13 do protokofu.

j. nadania nazwy nowej ulicy
Projekt uchwaty przedstawif Przewodniczacy Rady Miasta Stanislaw

Malina.

Przewodniczacy poinformowal takze, o wniosku. ktory wptynal od Ustrohskiego
Zwiazku AK odnosnie proponowanej nazwy ulicy.
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Na temat poruszonej kwestii wypowiedzial sib radny Bogumif Suchy, a takze wi-ce
przewodniczacy Komisji do Spraw Nazewnictwa Ulic Przemysfaw Korcz, oraz radna
Bogusfawa Roznowicz. Pytanie do projektu zadafa rowniez Przewodniczacy Osiedla
Ustron Dolny Krystyna Kukla
Przewodniczacy Komisji Ochrony Srodowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Lesnictwa
Przemysfaw Korcz poinformowaf, i2 Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwafy.
Oddany pod gfosowanie projekt uchwaly zostal przyji^ty wi(^kszoscia glosow przez 11
radnych. Przeciw gfosowaf radny Bogumif Suchy.

Uchwafa Nr XXXV/402/2009 w sprawie nabycia nieruchomosci przez Gminq Ustron
stanowi zafacznik nr 14 do protokofu.

k. skargi na Burmistrza Miasta Ustrori i dziatajqcego z jego upowainienia
kierownika Miejskiego Osrodka Pomocy Spofecznej w Ustroniu
Projekt uchwafy przedstawif Przewodniczacy Rady Miasta Stanislaw Malina.

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej
Wieslawa Sliza poddany pod gfosowanie projekt uchwafy zostaf przyjgty jednogfosnie
przez 12 radych obecnych na sesji.
Uchwafa Nr XXXV/403/2009 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Ustron
i dziafajacego z jego upowainienia kierownika Miejskiego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Ustroniu stanowi zalacznik nr 15 do protokofu.

I. wyborow do Mtodzieiowej Rady Miasta Ustron
Projekt uchwaty rowniez przedstawif Przewodniczacy Rady Miasta.
Projekt uchwaly zostaf przyjcty jednoglosnie przez 12 radych obecnych na sesji.
Uchwafa Nr XXXV/404/2009 w sprawie wyborow do Mlodziezowej Rady Miasta
Ustron stanowi zafacznik nr 16 do protokofu.

m. zbycia nieruchomosci w drodze przetargu
Projekt uchwaty przedstawif na poczatku obrad Sesji Rady Miasta Ustron Burmistrz
Miasta Ustron Ireneusz Szarzec .
Wice-Przewodniczacy Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Wiesfaw Slit poinformowaf, iz Komisja pozytywnie opiniuje projekt
uchwafy.
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Dyskusji w sprawie nie podj(^to , a oddany pod gfosowanie projekt uchwafy zostat
przyji^ty jednogfosnie przez 12 radnych uczestniczacych w posiedzeniu.
Uchwafa Nr XXXV/ 405/2009 w sprawie nabycia nieruchomosci przez Gming Ustron
stanowi zafacznik nr 17 do protokofu.

9. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamowien publicznych w okresie
od 01 . 01.2009r do 31.07.2009r
Pan radny Bogumif Suchy zadaf pytanie odnosnie remontu nawierzchni drug
w II pofroczu oraz o srodki, ktore na to cele pozostafy, a radny Stefan Bafdys
odnosnie remontow na ulicy Wantuty.
Informacja w sprawie przeprowadzonych zamowien publicznych w okresie
od 01.01.2009r do 31.07.2009r stanowi zafacznik nr 18 do protokofu.

10. Sprawozdanie z realizacji zarzgdzen Burmistrza Miasta podjgtych w dniach
od 01 . 04.2009 r . do 29 . 06.2009r.
Sprawozdanie z realizacji zarzadzen Burmistrza Miasta podj(^tych w dniach
od 01.04.2009 r. do 29.06.2009r. stanowi zafacznik nr 19 do protokofu.

11. Sprawozdanie z realizacji uchwaf podjgtych na sesjach Rady Miasta
Ustron w dniach 29 kwietnia , 28 maja , 25 czerwca 2009r.
Sprawozdanie z realizacji uchwat podj(^tych na sesjach Rady Miasta Ustron w dniach
29 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca 2009r. stanowi zafacznik nr 20 do protokofu

12. Interpelacje
W okresie mii^dzysesyjnym pisemnych interpelacji nie zfozono, zatem
Przewodniczacy obrad uznaf ten punkt porzadku obrad za wyczerpany.

13.Zapytania radnych i bieigce sprawy miasta.
W sprawach biezacych miasta gfos zabrafy nastgpujgce osoby:
• Radny Wiesfaw Sliz

• Przewodniczaca Zarzqdu Osiedla Ustron Dolny Krystyna Kukla
• Przewodniczqca Zarzqdu Osiedla Ustron Nierodzim Halina Kujawa
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• Przewodniczacy Zarzadu Osiedla Ustron Poniwiec Roman Siwiec
• Przewodniczacy Zarzadu Osiedla Ustron Gorny Arkadiusz Gawlik
• Radny Tadeusz Krysta
• Radny JOzef Zahraj

• Radna Maria Jaworska
• Radny Stefan Bafdys

• Radny Bogumif Suchy

14. Sprawy bieiace Rady Miasta.
W sprawach biezacych Rady Miasta Przewodniczacy poinformowal ze,:
• posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbgdzie sig dnia 31 sierpnia 2009r.
o godz. 1500 (w sprawie wnioskow) oraz 23 wrzesnia 2009 r. o godz. 1500,

• sesja Rady Miasta odbgdzie siq dnia 24 wrzesnia 2009 r. o godz. 1400
Przewodniczacy zaprosif do wzigcia udzialu w imprezach organizowanych przez
miasto, oraz w uroczystosciach dnia 1 wrzesnia upamiQtniajacych wybuch II Wojny
Swiatowej.

15. Zakoriczenie.
W zwiazku z wyczerpaniem porzadku obrad, Przewodniczacy Rady Miasta dzigkujac
radnym oraz gosciom za obecnosc zamknaf obrady XXXV sesji Rady Miasta.

Przebieg obrad XXXV sesji Rady Miasta zostal zapisany w formie elektronicznej na
plycie CD, ktora stanowi zalacznik nr 21 do protokolu.

Protokofowala

Przewodniczacy Rady Miasta

Iwona Bujok Stanislaw Malina
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