PROTOKÓŁ NR XIII/2011
obrad XIII sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 7 listopada 2011 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1445.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do
protokołu.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina dokonał otwarcia obrad sesji witając
wszystkich radnych oraz zgromadzonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt porządku obrad sesji. W wyniku
zarządzonego głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez
15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Podjęcie uchwał w niŜej wymienionych sprawach:
a. zmieniająca uchwałę budŜetową Miasta Ustroń na rok 2011
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec szeroko omówił projekt uchwały, zgłaszając
równieŜ autopoprawkę do projektu polegającą na zmianie w § 1 ust. 2 kwoty
„200.000,00 zł” na kwotę „1.000.000,00 zł”.
Pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Przestrzegania Prawa do projektu uchwały
uwzględniającą autopoprawkę przedstawiła Przewodnicząca Komisji Olga Kisiała.
Uwag ani pytań nie wniesiono, wobec powyŜszego Przewodniczący obrad zarządził
głosowanie w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez
15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała XIII/129/2011 zmieniająca uchwałę budŜetową Miasta Ustroń na rok 2011
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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b. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
RównieŜ ten projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Przewodnicząca Komisji Olga Kisiała przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetu
i Przestrzegania Prawa do projektu uchwały.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała
została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała XIII/130/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.

4. Sprawy bieŜące Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Stanisław Malina przypomniał Przewodniczącym Komisji
o konieczności sporządzenia planów pracy Komisji na I półrocze 2012 r. Następnie
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o przygotowanie przez Komisje oraz
przez Naczelników poszczególnych Wydziałów propozycji tematów sesyjnych na
rok 2012.
Przewodniczący zwrócił uwagę na zmianę terminu sesji z czwartku 24 listopada br.
na środę 30 listopada br.
Przewodniczący obrad poinformował równieŜ radnych o moŜliwości zorganizowania
wycieczki do Luhačovic oraz Piešt’an.
Na zakończenie Przewodniczący Rady na zaprosił radnych do uczestnictwa
w Święcie Niepodległości 11 Listopada.
W sprawach bieŜących głos zabrała równieŜ radna Bogusława RoŜnowicz.

5. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta zamknął
obrady XIII sesji Rady Miasta.

Przebieg obrad XIII sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miasta

Magdalena Fober

Stanisław Malina
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