Protokół Nr XXXVI/2009
obrad XXXVI sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 24 września 2009 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1405 do 1640.
W sesji uczestniczyli wszyscy radni w liczbie 15 (spóźnieni przybyli radny Tomasz
Dyrda, radny Stefan Bałdys, oraz radna Izabela Tatar).
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, a w szczególności
Dyrektorów, Prezesów Zarządu i Kierowników Sanatoriów mieszczących się na
terenie miasta Ustroń.
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 radnych obecnych na tą chwilę na sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3.

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

dnia 27 sierpnia 2009 r.
W okresie międzysesyjnym radni nie wnieśli uwag do treści projektu protokołu,
wobec powyŜszego Przewodniczący Rady uznał protokół Nr XXXV/2009 za przyjęty.

4.

Podziękowanie członkom oraz opiekunom MłodzieŜowej Rady Miasta

Ustroń
Przewodniczący

Stanisław

Malina

podziękował

członkom

oraz

opiekunom

MłodzieŜowej Rady Miasta za pracę w minionej kadencji. W trakcie podziękowań
przybył na sesję Starosta Powiatu Cieszyńskiego Czesław Gluza, Dyrektor Szpitala
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Śląskiego w Cieszynie Anna Bednarska-Czerwińska, radny Tomasz Dyrda, radny
Stefan Bałdys, oraz radna Izabela Tatar.
Głos zabrał równieŜ w-ce przewodniczący MłodzieŜowej Rady Miasta Jacek
Nieurzyła, który podsumował minioną kadencję wymieniając największe jej
osiągnięcia oraz złoŜył podziękowania opiekunom, radnym oraz Burmistrzowi. Głos
zabrała takŜe radna Bogusława RoŜnowicz, która odczytała listę nowo wybranych
członków MłodzieŜowej Rady Miasta Ustroń i poinformowała, Ŝe w dniu 25 września
2009r odbędzie się inauguracyjna sesja MłodzieŜowej Rady Miasta Ustroń.

5.

Informacja z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego realizowanego przez

działające na terenie miasta sanatoria oraz informacja o lecznictwie otwartym
na terenie miasta.
Informację z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego radni otrzymali w materiałach na
sesję. Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zabranie głosu Prezesa Zarządu
Uzdrowiska „Ustroń” pana Dariusza Luboń. Pan Prezes przedstawił plany, oraz
realizowane przedsięwzięcia przez Uzdrowisko „Ustroń”. Radny Bogumił Suchy
zadał

pytanie

odnośnie

niedawnych

zmian

w

zarządzie

Przedsiębiorstwa

Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A., domniemając, Ŝe wynikały one z problemów
finansowych. Pytanie odnośnie sytuacji finansowej Spółki zadał takŜe radny Tomasz
Dyrda.
Po wysłuchaniu odpowiedzi Pana Lubonia na wcześniej zadane pytania, radny
Stefan Bałdys wypowiedział się na temat współpracy i współzaleŜności między
miastem

a

Uzdrowiskiem,

oraz

odnośnie

prywatyzacji

Przedsiębiorstwa.

Ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Bałdysa pan Prezes Luboń wyraził
odmienne stanowisko odnośnie prywatyzacji Przedsiębiorstwa, jego struktury, oraz
przyszłego

funkcjonowania.

Pan

radny

Korcz

poprosił

o

zapewnienie,

Ŝe

przedsiębiorstwo będzie prywatyzowane integralnie. Pan Luboń zapewnił, Ŝe
prywatyzacja będzie się odbywała pod opieką Doradcy Prywatyzacyjnego, co
umoŜliwi staranny wybór branŜowego partnera, oraz Ŝe realizowane rozwiązania
zostały powszechnie zaakceptowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Głos
zabrał takŜe Dyrektor Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu Pan Zbigniew
Eysymont, który wypowiedział się na temat dofinansowania świadczeń przez NFZ
i dywersyfikacji usług świadczonych przez uzdrowiska w ramach prywatyzacji.
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Przewodniczący Rady Miasta zadał pytanie odnośnie dostępności świadczeń
ambulatoryjnych. Pan Eysymontt wskazał, Ŝe wszystkie świadczenia wiąŜą się
z przydzielanymi przez NFZ funduszami. Pan Korcz zapytał o polepszenie
przepływu

informacji

uzdrowiskowymi.

Pan

lekarzy

pierwszego

Eysymontt

kontaktu

wypowiedział

się

z

przedsiębiorstwami

odnośnie

świadczeń

ambulatoryjnych, które są dostępne, a nie wykorzystywane przez lekarzy rodzinnych
i

zaproponował

moŜliwość

zorganizowania

przez

Burmistrza

spotkania

koordynacyjnego przedstawicieli uzdrowisk i lekarzy rodzinnych. Głos zabrał równieŜ
Dyrektor Śląskiego Szpitala Reumatologicznego Pan Ryszard Wąsik, który
poinformował o likwidacji poradni rehabilitacyjnej w Szpitalu Reumatologiczno –
Rehabilitacyjnym tłumacząc zaistniałą sytuację. Pan radny Korcz poprosił Dyrektor
Szpitala Śląskiego w Cieszynie Panią Annę Bednarską-Czerwińską o informację
odnośnie sytuacji poradni w Ustroniu. Pani Dyrektor poinformowała o oddelegowaniu
specjalistów ze Szpitala w Cieszynie do Ustrońskiej poradni w celu utrzymania jej
funkcjonowania, a takŜe wypowiedziała się na temat funkcjonowania NZOZ-ów
i PZOZ-ów, oraz prywatyzacji. Pan Korcz zwrócił uwagę na fakt, Ŝe Miasto Ustroń
wykupiło i remontuje ośrodek zdrowia, co nie było ani obowiązkiem, ani zadaniem
Miasta i z tego względu równieŜ wspiera NFZ jak i ponosi starty.
Pan Starosta Cieszyński Czesław Gluza zabrał głos odnośnie ul. Dominikańskiej
i programu Rozwoju Subregionu, po czym przekazał głos Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie Pani Monice Kalinik, która przekazała
informacje dotyczące realizowanego Programu: postępowania środowiskowego,
podziałów nieruchomości, zgody na inwestycję, oraz wniosku o dofinansowanie.
Radny Wiesław ŚliŜ zadał pytanie odnośnie terminu realizacji inwestycji,
a Przewodniczący Rady Miasta o termin przetargu. Pani Kalinik poinformowała, Ŝe
wniosek o przetarg zostanie złoŜony do końca roku, a termin realizowania inwestycji
przewidywany jest na 2010 rok. Co do planowanej inwestycji wypowiedział się
ponownie pan Starosta Czesław Gluza.

Informacja z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego realizowanego przez działające na
terenie miasta sanatoria oraz informacja o lecznictwie otwartym na terenie miasta
stanowi załącznik nr 3 do protokołu
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6.

Podjęcie uchwał w niŜej wymienionych sprawach:

a.

zmiany w budŜecie miasta na rok 2009

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Przewodniczącą Komisji BudŜetu
i Przestrzegania Prawa Olgę Kisiałę, przystąpiono do głosowania. Za projektem
uchwały głosowało jednogłośnie 14 radnych uczestniczących na tą chwilę
w posiedzeniu ( nieobecna podczas głosowania była radna Izabela Tatar).
Uchwała Nr XXXVI/406/2009 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 przedstawił Przewodniczący Rady Miasta.
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 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu
(nieobecna była radna Izabela Tatar).
Uchwała Nr XXXVI/407/2009 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

c.

zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia poŜyczek przedstawił Burmistrz Miasta
Ustroń.
Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Przewodniczącą Komisji BudŜetu
i Przestrzegania Prawa Olgę Kisiałę, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 15 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVI/408/2009 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
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d.

zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Przewodniczącą Komisji BudŜetu
i Przestrzegania Prawa Olgę Kisiałę, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 15 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVI/409/2009 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

e.

zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Przewodniczącą Komisji BudŜetu
i Przestrzegania Prawa Olgę Kisiałę, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 15 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVI/410/2009 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

f.

zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji współfinansowanych ze
środków pochodzących z Unii Europejskiej

Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Przewodniczącą Komisji BudŜetu
i Przestrzegania Prawa Olgę Kisiałę, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 15 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVI/411/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji
współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.

g.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Ograniczenia niskiej
emisji dla Miasta Ustroń”

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa
Przemysław Korcz poinformował, iŜ Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
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Dyskusji w sprawie nie podjęto, a oddany pod głosowanie projekt uchwały został
przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXVI/412/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
„Ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Ustroń” stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

h.

zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Projekty uchwał przedstawił Naczelnik Wydziału Inwestycji, Architektury i Gospodarki
Gruntami Andrzej Siemiński. Pani radna Szczotka zadała pytanie odnośnie lokalizacji
zbywanej nieruchomości.
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 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXVI/413/2009 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

i.

zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Przewodniczący

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Piotr Markuzel poinformował, iŜ Komisja pozytywnie opiniuje projekt
uchwały. Radny Tomasz Dyrda zadał pytanie odnośnie węzła komunikacyjnego przy
ul. Cieszyńskiej.
Oddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przez 15
radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXVI/414/2009 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

j.

zbycia nieruchomości w drodze przetargu

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 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
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Uchwała Nr XXXVI/415/2009 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

k.

zbycia nieruchomości w drodze przetargu

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 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXVI/416/2009 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 Naczelnik Wydziału Inwestycji, Architektury i Gospodarki
Gruntami Andrzej Siemiński. Radny Tomasz Dyrda zapytał o szacowaną wartość
nieruchomości oraz o planowane przeznaczenie zbywanej nieruchomości.
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 większością głosów przez 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Od głosu wstrzymał się radny Tomasz Dyrda.
Uchwała Nr XXXVI/417/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości
na rzecz jej uŜytkownika wieczystego stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

m. zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta

Ustroń

zatwierdzonego

uchwałą

Rady

Miasta

Ustroń

Nr

XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23.05.2005 r., w Ustroniu
przy ul. Zdrojowej w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 3233/6,
3211/21, 3252/5, 3211/34
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Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Inwestycji, Architektury i Gospodarki
Gruntami Andrzej Siemiński. Radny Tomasz Dyrda poprosił o wyjaśnienie
wątpliwości odnośnie ulokowania nieruchomości.
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 większością głosów przez 14 radnych uczestniczących
w posiedzeniu. Od głosu wstrzymał się radny Tomasz Dyrda.
Uchwała Nr XXXVI/418/2009 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego uchwałą Rady
Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23.05.2005 r., w Ustroniu przy
ul. Zdrojowej w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 3233/6, 3211/21, 3252/5,
3211/34 stanowi załącznik nr 16 do protokołu

n.

zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta

Ustroń

zatwierdzonego

uchwałą

Rady

Miasta

Ustroń

Nr

XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23.05.2005 r., w Ustroniu
przy ul. Daszyńskiego w obrębie parceli gruntowej oznaczonych nr 136/82
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Inwestycji, Architektury i Gospodarki
Gruntami Andrzej Siemiński.
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 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXVI/419/2009 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego uchwałą Rady
Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23.05.2005 r., w Ustroniu przy
ul. Daszyńskiego w obrębie parceli gruntowej nr 136/82 stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.
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o.

wyraŜenia

zgody

na

podwyŜszenie

kapitału

zakładowego,

wniesienia majątku i objęcia udziałów w Kolei Linowej Czantoria Spółka z o.o.
w Ustroniu.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ustroń.
Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Przewodniczącą Komisji BudŜetu
i Przestrzegania Prawa Olgę Kisiałę, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 15 obecnych na sesji Radnych.
Uchwała Nr XXXVI/420/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenia kapitału
zakładowego, wniesienia majątku i objęcia udziałów w Kolei Linowej Czantoria
Spółka z o.o. w Ustroniu stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

p.

przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2009

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki Bogusława RoŜnowicz, która poinformowała o złoŜonych wnioskach.
W wyniku głosowania, projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez wszystkich
15 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVI/421/2009 w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej
2009 stanowi załącznik nr 19 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:
• Radna Bogusława RoŜnowicz
• Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik
• Radny Wiesław ŚliŜ
• Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Poniwiec Roman Siwiec
• Radny Piotr Markuzel
• Radny Bogumił Suchy
• Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ustroń Dolny Krystyna Kukla
• Radna Marzenna Szczotka
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9. Sprawy bieŜące Rady Miasta.
W sprawach bieŜących Rady Miasta Przewodniczący poinformował Ŝe,:
•

posiedzenie Komisji Koordynacyjnej (do spraw wniosków) odbędzie się dnia
28 września 2009r. o godz. 1500 oraz 28 października 2009r o godz. 15.00

•

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

Przewodniczący Rady Miasta poinformował takŜe, Ŝe w Ustroniu rusza 3 liga
siatkarska i zaprosił na odbywające się w Ustroniu mecze.

10.

Zakończenie.

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

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

Protokołowała

Przewodnicy Rady Miasta

Iwona Bujok

Stanisław Malina
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