Protokół Nr 26/2012
z posiedzenia Komisji Koordynacyjnej Rady Miasta Ustroń
odbytego w dniu 30 stycznia 2012 roku
w biurze Rady Miasta Ustroń , Rynek 1
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Stanisław Malina – Przewodniczący
Komisji Koordynacyjnej udział wzięli

członkowie Komisji wg listy obecności

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu Przewodniczący Komisji o godzinie 15.00
otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oświadczył, iŜ zgodnie
z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych, co wobec składu
Komisji wynoszącego 7 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji. Nieobecność radnych Olgi Kisiała i Bogusławy RoŜnowicz
była usprawiedliwiona.
Następnie Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia.
1. Przywitanie.
2. Analiza odpowiedzi burmistrza Miasta na wnioski komisji z miesiąca grudnia
2011 roku
3. Analiza wniosków i opinii Komisji podjętych w miesiącu styczniu 2012 r.
4. Sprawy bieŜące,
który Komisja przyjęła jednomyślnie.
Ad. 1
Przewodniczący przywitał członków Komisji.
Ad. 2
Komisja po przeanalizowaniu odpowiedzi Burmistrz na wnioski z miesiąca grudnia
przyjęła bez uwag.

Ad. 3
Komisja Koordynacyjna przeanalizowała wnioski i opinie Komisji Rady Miasta
podjętych w miesiącu styczniu 2012 r. oraz skierowała następujące wnioski i opinie
do Burmistrza Miasta:

Komisja wnioskuje o:
a) przystąpienie do budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania
własnego finansowanego ze środków własnych przy SP 2, wg koncepcji
przedstawionej komisji,
b) nie tworzenie klas sportowych w mieście ze względu na aktualną sytuację
finansową,
c) przyjęcie

do

realizacji

w

studium

zagospodarowania

przestrzennego

wylesienia terenów mających poprawić funkcjonowanie ośrodka narciarskiego
na Czantorii, zgodnie z planem załączonym przez Prezesa Kolei Linowej
"Czantoria",
d) przedłuŜenie kadencji dyrektorów placówek oświatowych do momentu
ukończenia 60 roku Ŝycia w danym roku szkolnym w przypadku osiągnięcia
pozytywnej opinii przez organ prowadzący i nadzór pedagogiczny,
e) podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy miastem Ustroń, a miastem
Kalety,
f) kalkulację kosztów budowy boiska wielofunkcyjnego zawierające pola do gry
w piłkę noŜną o wym. 56x26 m o nawierzchni ze sztucznej trawy i drugie
boisko o wym. 613 m2 do gry w siatkówkę i koszykówkę o nawierzchni
poliuretanowej.
Komisja pozytywnie opiniuje:
a) wniosek Pani Agaty Stec w sprawie podjęcia działalności na terenie Parku
Kuracyjnego,
b) propozycję odpowiedź Burmistrza Miasta na pismo firmy Import Export Hurt
Spedycja J.J. Sp. z o.o. – Opinia nr 7/2012 stanowi załącznik nr 2 do
protokołu
Komisja negatywnie opiniuje :
a) z uwagi na to, Ŝe zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym zadaniem
własnym miasta jest utrzymanie dróg publicznych stanowiących ich własność,
droga a raczej odcinek ul. Akacjowej, o którym mowa w piśmie nie stanowi
własności miasta tak więc jej utrzymanie przez miasto jest niemoŜliwe,
b) pismo Pani Janiny Cienciała oraz Emilii Wacławik w sprawie nieodpłatnego
przejęcia działek 1166/30 i 1204/9.

Ad. 4
W związku z otrzymaną informacją z nadzoru prawnego Wojewody, dotyczącą
uchwał podjętych na poprzedniej sesji w sprawie „Statutów Osiedli” zachodzi
konieczność dokonania zmian w w/w uchwałach dlatego Komisja Koordynacyjna
wypracowała wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie do
porządku obrad najbliŜszej sesji Rady Miasta projektów uchwał w sprawie Statutów
dla Osiedli w Ustroniu- Wniosek nr 10/2012 stanowi załącznik nr 3 do protokołu
Terminy Komisji Koordynacyjnej oraz sesji w miesiącu lutym 2012 roku podane
zostały na sesji w dniu 26 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący przypomniał o sporządzeniu sprawozdań z posiedzeń komisji
problemowych od początku kadencji do końca 2011 roku.
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 16.20
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