Protokół Nr XXXIX/2009
obrad XXXIX sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 17 grudnia 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 radny Stefan Bałdys, Zbigniew
Gogółka, 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.
Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad sesji.

2.

Uchwalenie porządku obrad.

Projekt porządku obrad sesji przedstawił Przewodniczący Stanisław Malina.
Burmistrz Miasta Ustroń poprosił o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały
w pkt.4 i), natomiast pan Przewodniczący poprosił o wprowadzenie dodatkowego projektu
uchwały w pkt. 4 m).
Porządek obrad po uwzględnieniu zaproponowanych zmian został przyjęty jednogłośnie
przez 14 radnych obecnych na tą chwilę na sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2009 z sesji Rady Miasta, która odbyła się
dnia 27 listopada 2009 r.

W okresie międzysesyjnym radni nie wnieśli uwag do treści projektu protokołu, wobec
powyŜszego Przewodniczący Rady uznał protokół Nr XXXVIII/2009 za przyjęty.
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4.

a.

Podjęcie uchwał w niŜej wymienionych sprawach:

zmian w budŜecie miasta na rok 2009

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta Ustroń Maria Komadowska.
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 XXXIX/451/2009 w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2009 stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.

b.

zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009.

RównieŜ ten projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Ustroń Maria Komadowska,
która poinformowała o wprowadzonych zmianach w załącznikach do projektu uchwały
polegających na zmianie dotacji w Muzeum oraz zmniejszeniu dotacji na gimnazjum
niepublicznym i zwiększeniu na przedszkolu niepublicznym.
Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Przestrzegania Prawa oraz Komisji
Koordynacyjnej.
Dyskusji nie podjęto, przystąpiono zatem do głosowania, w wyniku którego za projektem
głosowało jednogłośnie 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XXXIX /452/2009 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009 stanowi
załącznik nr 4 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 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 XXXIX/453/2009 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 5 do protokołu.
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d.

zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Gruntami Andrzej
Siemiński, który poinformował o skorygowanym błędzie w projekcie uchwały polegającym
na zastąpieniu pojęcia najem na dzierŜawa.
Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, a w wyniku głosowania projekt ten został przyjęty
jednogłośnie przez 14 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXIX/454/2009 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w
drodze przetargu stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

e.

zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Projekt uchwały równieŜ przedstawił Naczelnik wydziału Inwestycji i Gospodarki Gruntami
Andrzej Siemiński.
Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, a w wyniku głosowania projekt ten został przyjęty
jednogłośnie przez 14 obecnych na sesji radnych.
Uchwała Nr XXXIX/455/2009 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

f.

budŜetu Miasta na rok 2010

Projekt budŜetu przedstawił Burmistrz Miasta Ustroń Ireneusz Szarzec, który poinformował
o problemach prawnych związanych z uchwaleniem budŜetu.
Głos zabrała takŜe Skarbnik Miasta Ustroń Maria Komadowska, która poinformowała o
zmianie wydatków Miasta i ich przyczynie.
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 XXXIX/456/2009 w sprawie budŜetu Miasta na rok 2010 stanowi załącznik nr
8 do protokołu.
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g.

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na
2010 r

Uchwałę przedstawił przewodniczący Rady Miasta.
Na Sali pojawiła się 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 XXXIX/457/2009 w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie
uzdrowiskowej na 2010 r stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

h.

zmieniające uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2010

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Aleksandra Łuckoś.
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 XXXIX/458/2009 w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 stanowi załącznik nr
10 do protokołu.

j.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2010r

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Ustroń.
Radny Dyrda poprosił o sprawozdanie i ocenę efektywności działań Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Odnośnie prośby pana Dyrdy wypowiedział się pan Andrzej Pilch.
Na temat problemu efektywności działań Programu wypowiedziała się równieŜ radna
Bogusława RoŜnowicz, radny Stefan Bałdys (zapytanie odnośnie osób zasiadających w
komisji), oraz radny Przemysław Korcz. Pytanie odnośnie Programu zadał takŜe
przewodniczący zarządu osiedla Ustroń Górny.
Na sali pojawił się Starosta Powiatu Cieszyńskiego Czesław Gluza.
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W dalszej kolejności zabrał głos radny Bogumił Suchy (odnośnie raportu zawartego w
projekcie), a takŜe Przewodniczący Rady Miasta.
Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Komisję, przystąpiono do głosowania, w
wyniku którego projekt uchwały został przyjęty większością głosów przez 13 obecnych na
sesji radnych. Od głosu wstrzymali się radna Izabela Tatar, oraz radny Tomasz Dyrda.
Uchwała Nr XXXIX/459/2009 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na
2010r stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

k.

uchwalenia Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2010r

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ustroń, który poinformował o wprowadzonej
poprawce.
Radny

Tomasz

Dyrda,

nieformalnie

zaproponował

zmianę

jednego

z

punktów

odnoszącego się do gimnastyki korekcyjnej.
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 większością głosów przez 14
obecnych na sesji radnych. Od głosu wstrzymał się radny Tomasz Dyrda.
Uchwała Nr XXXIX/460/2009 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zdrowotnego na
2010r stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

l.

uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010r.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta, który poinformował, Ŝe
proponowany w projekcie plan pracy komisji zaplanowany został nie na 6 miesięcy, ale do
końca kadencji Rady Miasta (tj. do października).
W wyniku głosowania projekt ten został przyjęty jednogłośnie przez 15 obecnych na sesji
radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/461/2009 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I
półrocze 2010r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

5

m. 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.
Pytanie odnośnie pozostałych zarzutów ze skargi, zadał radny Tomasz Dyrda. W wyniku
głosowania projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 15 obecnych na sesji
radnych.
Uchwała Nr XXXIX/462/2009 w sprawie skargi na działalność Pani Ilony Niedoby
kierownika Gminnej Jednostki Organizacyjnej Miejskiego Domu Spokojnej Starości
w Ustroniu stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

5.

Interpelacje

W okresie międzysesyjnym pisemnych interpelacji nie złoŜono, wobec czego
Przewodniczący uznał ten punkt obrad za wyczerpany

6.

Zapytania radnych i bieŜące sprawy miasta.

W sprawach bieŜących miasta głos zabrali:
•

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ustroń Dolny – Krystyna Kukla

•

Radna Bogusława RoŜnowicz

•

Radny Bogusław ŚliŜ

7.

Sprawy bieŜące Rady Miasta.

W sprawach bieŜących Przewodniczący Rady Miasta poinformował o programie
tematycznym sesji na rok 2010, który został zamieszczony w materiałach do sesji.
Program ten został przyjęty w głosowaniu przez 14 radnych obecnych. Przed
rozpoczęciem głosowania salę opuścił radny Przemysław Korcz.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował równieŜ, Ŝe:
•

posiedzenie Komisji Koordynacyjnej (do spraw wniosków) odbędzie się dnia
21 grudnia 2009r. o godz. 1500 oraz 27 stycznia 2009r. o godz. 15.00

•

sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 28 stycznia 2009 r. o godz. 1400.
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Następnie Przewodniczący Rady Miasta złoŜył na ręce Burmistrza i wszystkich Radnych
podziękowania za całoroczną współpracę a takŜe Ŝyczenia świąteczne i noworoczne.
Głos zabrał takŜe Starosta Powiatu, który złoŜył na ręce Przewodniczącego Rady
podziękowania i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.
Głos zabrała takŜe pani Izabela Tatar, która podziękowała za odwiedziny radnych po
porodzie i złoŜyła Ŝyczenia dla wszystkich, po czym opuściła salę.

8.

Zakończenie.

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

Przebieg obrad XXXIX sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na płycie
CD, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Protokołowała

Przewodnicy Rady Miasta

Iwona Bujok

Stanisław Malina
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