Protokół Nr XXXVII/2009
obrad XXXVII sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 października 2009 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1405 do 1524.
W sesji uczestniczyli radni w liczbie 14 (spóźnieni przybyli radny Tomasz Dyrda,
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, Radną Powiatu Cieszyńskiego Emilię Czembor,
oraz przedstawicieli Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej.
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 12 radnych obecnych na tą chwilę na sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3.

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

dnia 24 września 2009 r.
W okresie międzysesyjnym radni nie wnieśli uwag do treści projektu protokołu,
wobec powyŜszego Przewodniczący Rady uznał protokół Nr XXXVI/2009 za przyjęty.

4.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budŜecie miasta

na 2009r
Informację

przedstawił

Burmistrz

Miasta

Ustroń

Ireneusz

Szarzec,

który

poinformował, Ŝe wszystkie kwestie zostały poruszone na komisjach oraz nadmienił
o toczących się przetargach inwestycyjnych. Dyskusji nie podjęto, a informacja
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została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Architektury, Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.
Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budŜecie miasta na 2009 r.
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

5.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009

Informację równieŜ przedstawił Burmistrz Miasta.
Dyskusji nie podjęto, a informacja została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Informacja o stanie zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.

6.

Podjęcie uchwał w niŜej wymienionych sprawach:

a.

zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Głos zabrał takŜe Prezes WZC Ustroń – Janusz Stec, który umotywował wysokość
stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Przewodniczącą Komisji BudŜetu
i Przestrzegania Prawa Olgę Kisiałę, przystąpiono do głosowania. Projekt uchwały
został przyjęty większością głosów, przy czym za przyjęciem głosowało 11 radnych,
przeciw głosowały radne Bogusława RoŜnowicz i Maria Jaworska (podczas
głosowania obecnych było 13 radnych).
Uchwała Nr XXXVII/422/2009 w sprawie zatwierdzenie taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

b.

zmiany w budŜecie miasta na rok 2009

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta Ustroń Maria Komadowska,
która poinformowała o wniesionej poprawce tzn. o zmianie planu w wydatkach
bieŜących polegającej na wprowadzeniu wynagrodzeń w kwocie 15 000 zł.
W trakcie prelekcji na salę przybył radny Stefan Bałdys.
Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Przewodniczącą Komisji BudŜetu

2

i Przestrzegania Prawa Olgę Kisiałę, przystąpiono do głosowania. Za projektem
uchwały głosowało jednogłośnie 14 radnych uczestniczących na tą chwilę
w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXVII/423/2009 w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2009
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

c.

zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009.

RównieŜ

ten

projekt

uchwały

przedstawiła

Skarbnik

Miasta

Ustroń

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 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXVII/424/2009 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

d.

zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji
współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Maria Komadowska, wyjaśniając, Ŝe
owa uchwała jest konsekwencją błędu pisarskiego.
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 14 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVII/425/2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków pochodzących
z Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

e.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

Projekty uchwał dotyczące spraw podatkowych 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 14 obecnych na sesji radnych.
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Uchwała Nr XXXVII/426/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2010 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

f.

zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2010

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 14 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVII/427/2009 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
i podatku rolnego w roku 2010 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

g.

zwolnień od podatku rolnego w roku 2010

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 14 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVII/428/2009 w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2010
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

h.

określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2010

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 14 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVII/429/2009 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty
uzdrowiskowej na rok 2010 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

i.

stawek opłaty targowej na rok 2010

Projekt przedstawił Naczelnik Wydziału Mieszkaniowego Michał Kozłowski.
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 14 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVII/430/2009 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty
targowej na rok 2010 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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j.

przyznania stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla jednego
egzemplarza czasopisma Gazety Ustrońskiej

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Ustroń.
Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Przewodniczącą Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Bogusławę RoŜnowicz, przystąpiono do głosowania, w wyniku
którego projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14 obecnych na sesji
radnych.
Uchwała Nr XXXVII/431/2009 w sprawie przyznania stawki jednostkowej dotacji
przedmiotowej dla jednego egzemplarza czasopisma Gazety Ustrońskiej stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

k.

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 Ireneusz Szarzec.
Po

pozytywnym

zaopiniowaniu

uchwały

przez

Przewodniczącego

Komisji

Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pana Piotra
Markuzela, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego projekt uchwały został
podjęty jednogłośnie przez 14 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVII/432/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału
zakładowego, wniesienia majątku i objęcia udziałów w Kolei Linowej Czantoria
Spółka z o.o. w Ustroniu stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

l.

przyjęcia na rok 2010 programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami
pozarządowymi

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta.
W wyniku głosowania projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14 obecnych
na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVII/433/2009 w sprawie przyjęcia na rok 2010 programu współpracy
Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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m. uchwalenia lokalnego programu rewitalizacji
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ustroń Ireneusz Szarzec, który
poinformował o zaistniałym błędzie pisarskim. W projekcie uchwały wpisane są lata
2009 do 2013 a powinno być 2009 do 2015.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego projekt uchwały został podjęty
jednogłośnie przez 14 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVII/434/2009 w sprawie uchwalenia lokalnego programu rewitalizacji
stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przed ogłoszeniem przerwy Przewodniczący Rady Miasta przekazał głos Radnej
Powiatu Cieszyńskiego pani Emilii Czembor, która przedstawiła cięŜką sytuację
związaną z naborem do Zespołu Szkół Zawodowych w Ustroniu i zaapelowała
o utrzymanie dobrego wizerunku szkoły. Poinformowała takŜe o sprzedaŜy budynku
schroniska w Dobce na rzecz parafii Ewangelickiej w Ustroniu.

7. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie
od 01.01.2009 r. do 30.09.2009 r.
śadnych uwag odnośnie informacji nie wniesiono.
Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie od
01.01.2009r do 30.09.2009r stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

8. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w dniach
od 1 lipca 2009r do 30 września 2009r.
śadnych uwag odnośnie sprawozdania nie wniesiono.
Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w dniach od
1 lipca 2009r. do 30 września 2009r stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

9. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miasta Ustroń
w dniach 27 sierpnia, 24 września 2009r.
śadnych uwag odnośnie sprawozdania nie wniesiono.
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miasta Ustroń
w dniach 27 sierpnia, 24 września 2009r. stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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10. Interpelacje
W okresie międzysesyjnym pisemnych interpelacji nie złoŜono, zatem
Przewodniczący obrad uznał ten punkt porządku obrad za wyczerpany.

11. Zapytania radnych i bieŜące sprawy miasta.
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił informację odnośnie oświadczeń
majątkowych pracowników Urzędu Miasta za rok 2008, a Przewodniczący Rady
Miasta przedstawił podobną informację odnośnie oświadczeń majątkowych Radnych.
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta za rok
2008 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Informacja o oświadczeniach majątkowych członków Rady Miasta stanowi załącznik
nr 22 do protokołu.
W sprawach bieŜących miasta głos zabrała:
• Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ustroń Dolny Krystyna Kukla, która
zaprosiła obecnych na zebranie mieszkańców osiedla w dniu 04.11.2009r
o godz 16.00 w MDK PraŜakówka.

12. Sprawy bieŜące Rady Miasta.

W sprawach bieŜących Rady Miasta Przewodniczący zaprosił na obchody święta
11 listopada oraz poinformował Ŝe,:
•

posiedzenie Komisji Koordynacyjnej (do spraw wniosków) odbędzie się dnia
6 listopada 2009r. o godz. 1500 oraz 25 listopada 2009r. o godz. 15.00

•

sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 26 listopada 2009 r. o godz. 1400.

Przewodniczący Rady Miasta poinformował takŜe, Ŝe są do odebrania zaproszenia
na dni Klemensowe oraz przypomniał o zaproszeniach na uroczystą Sesję Rad Gmin
Ziemi Cieszyńskiej.

13.

Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta dziękując
radnym oraz gościom za obecność zamknął obrady XXXVII sesji Rady Miasta.
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Przebieg obrad XXXVII sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Protokołowała

Przewodnicy Rady Miasta

Iwona Bujok

Stanisław Malina
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