Protokół Nr XXXVIII/2009
obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 listopada 2009 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1540.
W sesji uczestniczyli radni w liczbie 15 (spóźnieni przybyli radni Izabela Tatar, oraz
Tomasz Dyrda).
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 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 13 radnych obecnych na tą chwilę na sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Głos zabrał Burmistrz Miasta Ustroń, który wręczył panu Januszowi Stecowi, prezesowi
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Odznaczenie za zasługi dla obronności kraju. Następnie
Burmistrz wraz z Wice-przewodniczącą Rady Miasta Marzenną Szczotką złoŜyli Ŝyczenia
Przewodniczącemu Rady, który obchodził niedawno rocznicę 56 urodzin.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2009 z sesji Rady Miasta, która odbyła się
dnia 29 października 2009 r.

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

4.

Informacja o stanie zasobów mieszkaniowych miasta.

Informację przedstawił Naczelnik Wydziału Mieszkaniowego Michał Kozłowski,
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a Przewodniczący Rady Miasta poinformował, Ŝe radni mieli moŜliwość zaznajomienia się
z informacją, która znajdowała się w materiałach na sesję, a takŜe była szczegółowo
omawiana na posiedzeniach komisji.
Radny Stefan Bałdys zadał pytanie odnośnie okolicy pawilonów handlowych na
ul. 9 Listopada.
Głos zabrał takŜe Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec, przybliŜając sytuację obszaru,
którego dotyczyło pytanie.
Informacja została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Architektury, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Informacja o stanie zasobów mieszkaniowych miasta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

5.

a.

Podjęcie uchwał w niŜej wymienionych sprawach:

zmiany w budŜecie miasta na rok 2009

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta Ustroń Maria Komadowska.
W trakcie na sali pojawił się radny Tomasz Dyrda.
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.
Uchwała Nr XXXVIII/435/2009 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 Ustroń Maria Komadowska,
która poinformowała o zmianach polegających na przeniesieniu środków pomiędzy
zadaniami dotyczącymi kanalizacji.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji BudŜetu
i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała oraz Komisja Koordynacyjna.
Dyskusji nie podjęto, przystąpiono zatem do głosowania, w wyniku którego za projektem
głosowało jednogłośnie 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXVIII/436/2009 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009 stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
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c.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miasta.
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 XXXVIII/437/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2010 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

d.

określenia

wzorów

formularzy

deklaracji

i

informacji

na

podatek

od

nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Projekty uchwał dotyczące spraw podatkowych przedstawiła Naczelnik Wydziału
Finansowego Aleksandra Łuckoś.
W trakcie prelekcji przybyła radna Izabela Tatar.
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 XXXVIII/438/2009 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji
i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.

e.

określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

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 XXXVIII/439/2009 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji
i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą
środków komunikacji elektronicznej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

f.

moŜliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej
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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 XXXVIII/440/2009 w sprawie moŜliwości składania deklaracji na podatek od
środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.

g.

dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budŜetu Miasta Ustroń
kartą płatniczą

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.
Pytanie odnośnie prowizji przy płaceniu za pomocą kart płatniczych zadał przewodniczący
Zarządu Osiedla Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik.
Uchwała Nr XXXVIII/441/2009 w prawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących
dochód budŜetu Miasta Ustroń kartą płatniczą stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

h.

zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

określenia

inkasentów

i

wysokości

wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,
podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009r
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta.
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 XXXVIII/442/2009 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku
rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009r stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.

i.

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za

odbieranie

odpadów

komunalnych,

opróŜnianie

zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Ustroń.
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Pytanie prezesowi Przedsiębiorstwa Komunalnego zadał radny Przemysław Korcz,
odnośnie stawek opłat, oraz przyczyny dla której nie znajdują się one w projekcie uchwały.
Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Ochrony
Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa Przemysława Korcza, przystąpiono do
głosowania, w wyniku którego projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 15
obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/443/2009 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.

j.

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta.
Dyskusji nie podjęto a po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Przewodniczącego
Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa Przemysława Korcza,
przystąpiono do głosowania, w wyniku którego projekt uchwały został podjęty jednogłośnie
przez 15 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/444/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

k.

regulaminu targowiska miejskiego w Ustroniu

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta.
W trakcie przemówienia Prezes WZC Janusz Stec, poprosił o głos, przedstawił nowego
członka zarządu, pana Piotra Kawkę po czym wraz z pozostałymi przedstawicielami WZC
opuścił salę.
Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, a w wyniku głosowania projekt ten został przyjęty
jednogłośnie przez 15 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/445/2009 w sprawie regulaminu targowiska miejskiego
w Ustroniu stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

l. regulaminu korzystania z placów zabaw naleŜących do Miasta Ustroń
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta.
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Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Architektury, Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej przystąpiono do głosowania, w wyniku którego projekt
uchwały został podjęty jednogłośnie przez 15 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/446/2009 w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw
naleŜących do Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

m.

przyjęcia darowizny prawa własności nieruchomości i prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości

Projekt

uchwały

przedstawił

Burmistrz

Miasta

Ustroń

Ireneusz

Szarzec,

który

poinformował o zmianie numeru księgi wieczystej jednocześnie prosząc
o jego uwzględnienie, a takŜe przedstawił plany odnośnie nieruchomości Stadionu KS
Kuźnia. Przewodniczący Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Piotr Markuzel pozytywnie zaopiniował projekt.
Radny Stefan Bałdys zadał pytanie odnośnie kosztu sporządzenia projektu.
Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego projekt uchwały został podjęty
jednogłośnie przez 15 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/447/2009 w sprawie przyjęcia darowizny prawa własności
nieruchomości i prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości stanowi załącznik nr 16
do protokołu.

n. przeznaczenia nieruchomości do zbycia
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Inwestycji, Architektury
i Gospodarki Gruntami Andrzej Siemiński. Opinia Komisji Architektury, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej była pozytywna, przystąpiono więc do
głosowania, w wyniku którego projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez
15 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/448/2009 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.

o. podpisania umowy partnerskiej z miastem Frenstat pod Radhostem
z Republiki Czeskiej
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Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta. Pozytywną opinię Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła przewodnicząca komisji Bogusława
RoŜnowicz.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego projekt uchwały został podjęty jednogłośnie
przez 15 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/449/2009 w sprawie podpisania umowy partnerskiej z miastem
Frenstat pod Radhostem z Republiki Czeskiej stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

p. skargi na działalność Pani Ilony Niedoby kierownika Gminnej Jednostki
Organizacyjnej Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta, a przewodniczący Komisji
Rewizyjnej poinformował o bezzasadności skargi.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego projekt uchwały został podjęty jednogłośnie
przez 15 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/450/2009 w sprawie skargi na działalność Pani Ilony Niedoby
kierownika Gminnej Jednostki Organizacyjnej Miejskiego Domu Spokojnej Starości
w Ustroniu stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

6.

Interpelacje

W okresie międzysesyjnym pisemnych interpelacji nie złoŜono, natomiast na sesji radny
Tomasz Dyrda złoŜył interpelację dotyczącą usunięcia i skrócenia drzew rosnących na
skarpie powyŜej Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Odpowiedź na interpelację została wysłana na adres Pani Bogusławy Feldmann,
ul. Wantuły 14, 43 – 450 Ustroń oraz została przekazana do wiadomości Radnego
Tomasza Dyrdy.
Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
7.

Zapytania radnych i bieŜące sprawy miasta.

W sprawach bieŜących miasta głos zabrali:
•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Poniwiec – Roman Siwiec

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Górny – Arkadiusz Gawlik

•

Radna Maria Jaworska
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•

Radny Bogumił Suchy

•

Radny Wiesław ŚliŜ

•

Radny Stefan Bałdys

•

Radna Izabela Tatar

7. Sprawy bieŜące Rady Miasta.

W sprawach bieŜących Przewodniczący Rady Miasta przedstawił aneks do informacji
o oświadczeniach majątkowych Radnych.
Aneks do informacji o oświadczeniach majątkowych członków Rady Miasta stanowi
załącznik nr 21 do protokołu.
Przewodniczący przekazał informację, Ŝe Radni otrzymali razem z materiałami operat
organizacyjny utrzymania zimowego dróg w sezonie 2009/2010 w Ustroniu.
oraz poinformował Ŝe:
•

posiedzenie Komisji Koordynacyjnej (do spraw wniosków) odbędzie się dnia
30 listopada 2009r. o godz. 1500 oraz 16 grudnia 2009r. o godz. 15.00

•

sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 17 grudnia 2009 r. o godz. 1400.

•

11 grudnia odbędzie się wspólne posiedzenie komisji budŜetu
z przewodniczącymi pozostałych komisji.

Przewodniczący Rady Miasta zaprosił takŜe do brania udziału w imprezach kulturalnych
odbywających się na terenie miasta.

8.

Zakończenie.

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

Przebieg obrad XXXVIII sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Protokołowała

Przewodnicy Rady Miasta

Iwona Bujok

Stanisław Malina
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