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PROTOKÓŁ NR XLI/2014
obrad XLI sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 27 lutego 2014 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1550.
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 Stanisław Malina przedstawił projekt porządku obrad,
który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Przyjęcie

protokołu

Nr

XL/2014

z

sesji

Rady

Miasta

z

dnia

30 stycznia 2014 r.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu wobec powyższego Przewodniczący obrad
uznał protokół Nr XL/2014 za przyjęty.
4. Informacja z zaawansowania prac nad zmianami „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”
Przewodniczący

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Stanisław Malina przedstawił pozytywną opinię Komisji do Informacji,
a w wyniku głosowania Informacja została przyjęta jednogłośnie w obecności 15
radnych uczestniczących w sesji.
Informacja z zaawansowania prac nad zmianami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta” stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5. Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Ustroń dotyczących zmian granicy osiedla Hermanice

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i przestrzegania Prawa do Informacji przedstawiła
Przewodnicząca Komisji Olga Kisiała.
W wyniku zarządzonego głosowania Informacja została przyjęta jednogłośnie przez
15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń
dotyczących zmian granicy osiedla Hermanice stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu
pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała przedstawiła
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Uwag ani pytań nie wniesiono, wobec czego Przewodniczący Rady Stanisław Malina
zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez
15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLI/437/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym
i opłacie uzdrowiskowej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
b. przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego drogi
powiatowej nr 2656 S ul. Partyzantów
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawili: Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Przestrzegania Olga Kisiała oraz Przewodniczący Komisji Architektury, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stanisław Malina.
Radni nie wnieśli uwag, a w wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
przez 15 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała Nr XLI/438/2014 w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego
dotyczącego drogi powiatowej nr 2656 S ul. Partyzantów stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała przedstawiła
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. Z uwagi na brak pytań przystąpiono do

głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 15
radych biorących udział w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLI/439/2014 w sprawie

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Cieszyńskiemu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
d. przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego drogi
powiatowej nr 2655 S ul. Furmańskiej
Głos w sprawie projektu uchwały zabrała radna Izabela Tatar. Pozytywną opinię
Komisji do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Architektury,
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stanisław Malina, a w wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLI/440/2014 w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego
dotyczącego drogi powiatowej nr 2655 S ul. Furmańskiej stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
e. przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego drogi
powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńskiej
Przewodniczący

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Stanisław Malina przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu
uchwały.
Radni nie wnieśli uwag, a w wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
przez 15 radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XLI/441/2014 w przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego
drogi powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńskiej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
f.

wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu

Pozytywną

opinię

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Malina.
Radni nie wnieśli uwag do projektu, wobec powyższego przystąpiono do głosowania
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych biorących
udział w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLI/442/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
niepieniężnego do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w
Ustroniu stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

g. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Również do tego projektu uchwały Przewodniczący Komisji Architektury, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stanisław Malina przedstawił pozytywną
opinię Komisji.
W wyniku zarządzonego głosowania przez Przewodniczącego obrad, uchwała została
przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLI/443/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
h. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas
oznaczony

dłuższy

niż

trzy

lata

i

odstąpienie

od

obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji
Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stanisław Malina.
Dyskusji nie podjęto. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
przez 15 radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XLI/444/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
i.

przyjęcia Programu Zdrowotnego pn. „Szczepienia profilaktyczne
przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych na
terenie Miasta Ustroń będących pod opieką Miejskiego Żłobka w
Ustroniu” na lata 2014 – 2018

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa
Przemysław Korcz przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały,
a w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLI/445/2014 w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego pn.
„Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku do 3 lat
zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń będących pod opieką Miejskiego Żłobka w
Ustroniu” na lata 2014 – 2018 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
j.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Hermanice

Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do projektu w związku z powyższym Przewodniczący
obrad zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie
w obecności 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLI/446/2014 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla
Hermanice stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
k. zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Ustroń na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych
Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa do projektu uchwały
przedstawiła Przewodnicząca Komisji Olga Kisiała.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została
podjęta jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLI/447/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta
Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

W tym punkcie obrad głos zabrał Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec informując, że
podjęte uchwały dot. granic obwodów są początkiem przygotowań do wyborów
zaznaczają, że jeszcze pojawią się uchwały o podobnej tematyce. Głos w powyższej
sprawie zabrała również Alicja Żyła – Naczelnik Wydziału SO Urzędu Miasta.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w miesiącu
styczniu br.
Radni nie mieli żadnych pytań. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w miesiącu styczniu br.
stanowi załącznik nr 16 do protokołu
8. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta za rok 2013.
Głos w sprawie sprawozdań zabrał Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta za rok 2013 stanowią załącznik nr 17 do
protokołu.
9. Interpelacje
W okresie międzysesyjnym pisemnych interpelacji nie złożono, wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina uznał ten punkt obrad za wyczerpany.

10. Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta.
W sprawach bieżących miasta głos zabrali:
•

Poseł na Sejm RP Czesław Gluza

•

Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina

•

Radna Elżbieta Sikora

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik

•

Radny Przemysław Korcz

•

Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec

•

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marzenna Szczotka

•

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nierodzim Jolanta Hazuka

•

Sekretarz Miasta Ireneusz Szarzec

•

Radna Bogusława Rożnowicz

•

Radna Olga Kisiała.

11. Sprawy bieżące Rady Miasta
W sprawach bieżących Rady Miasta Przewodniczący obrad przedstawił radnym
pismo w sprawie propozycji utworzenia „autonomii gospodarczej śląska” oraz odczytał
podziękowanie dla Rady Miasta od Międzyszkolnego Klubu Sportowego za
współpracę i wsparcie finansowe.
Następnie Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych do końca kwietnia br., a dotyczących roku 2013.
Ponadto Przewodniczący obrad poinformował, że:
•

posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 26 marca 2014 r.
o godz. 1500,

•

sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 27 marca 2014 r. o godz. 1400.

12. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta dziękując
radnym oraz gościom za obecność zamknął obrady XLI sesji Rady Miasta.
Przebieg obrad XLI sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na płycie
CD, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
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PROTOKÓŁ NR XLI/2014
obrad XLI sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 27 lutego 2014 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1550.
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 Stanisław Malina przedstawił projekt porządku obrad,
który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Przyjęcie

protokołu

Nr

XL/2014

z

sesji

Rady

Miasta

z

dnia

30 stycznia 2014 r.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu wobec powyższego Przewodniczący obrad
uznał protokół Nr XL/2014 za przyjęty.
4. Informacja z zaawansowania prac nad zmianami „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”
Przewodniczący

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Stanisław Malina przedstawił pozytywną opinię Komisji do Informacji,
a w wyniku głosowania Informacja została przyjęta jednogłośnie w obecności 15
radnych uczestniczących w sesji.
Informacja z zaawansowania prac nad zmianami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta” stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5. Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Ustroń dotyczących zmian granicy osiedla Hermanice

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i przestrzegania Prawa do Informacji przedstawiła
Przewodnicząca Komisji Olga Kisiała.
W wyniku zarządzonego głosowania Informacja została przyjęta jednogłośnie przez
15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń
dotyczących zmian granicy osiedla Hermanice stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu
pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała przedstawiła
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Uwag ani pytań nie wniesiono, wobec czego Przewodniczący Rady Stanisław Malina
zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez
15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLI/437/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym
i opłacie uzdrowiskowej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
b. przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego drogi
powiatowej nr 2656 S ul. Partyzantów
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawili: Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Przestrzegania Olga Kisiała oraz Przewodniczący Komisji Architektury, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stanisław Malina.
Radni nie wnieśli uwag, a w wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
przez 15 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała Nr XLI/438/2014 w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego
dotyczącego drogi powiatowej nr 2656 S ul. Partyzantów stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała przedstawiła
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. Z uwagi na brak pytań przystąpiono do

głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 15
radych biorących udział w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLI/439/2014 w sprawie

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Cieszyńskiemu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
d. przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego drogi
powiatowej nr 2655 S ul. Furmańskiej
Głos w sprawie projektu uchwały zabrała radna Izabela Tatar. Pozytywną opinię
Komisji do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Architektury,
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stanisław Malina, a w wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLI/440/2014 w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego
dotyczącego drogi powiatowej nr 2655 S ul. Furmańskiej stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
e. przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego drogi
powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńskiej
Przewodniczący

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Stanisław Malina przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu
uchwały.
Radni nie wnieśli uwag, a w wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
przez 15 radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XLI/441/2014 w przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego
drogi powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńskiej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
f.

wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu

Pozytywną

opinię

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Malina.
Radni nie wnieśli uwag do projektu, wobec powyższego przystąpiono do głosowania
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych biorących
udział w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLI/442/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
niepieniężnego do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w
Ustroniu stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

g. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Również do tego projektu uchwały Przewodniczący Komisji Architektury, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stanisław Malina przedstawił pozytywną
opinię Komisji.
W wyniku zarządzonego głosowania przez Przewodniczącego obrad, uchwała została
przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLI/443/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
h. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas
oznaczony

dłuższy

niż

trzy

lata

i

odstąpienie

od

obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji
Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stanisław Malina.
Dyskusji nie podjęto. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
przez 15 radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XLI/444/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
i.

przyjęcia Programu Zdrowotnego pn. „Szczepienia profilaktyczne
przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych na
terenie Miasta Ustroń będących pod opieką Miejskiego Żłobka w
Ustroniu” na lata 2014 – 2018

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa
Przemysław Korcz przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały,
a w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLI/445/2014 w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego pn.
„Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku do 3 lat
zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń będących pod opieką Miejskiego Żłobka w
Ustroniu” na lata 2014 – 2018 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
j.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Hermanice

Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do projektu w związku z powyższym Przewodniczący
obrad zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie
w obecności 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLI/446/2014 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla
Hermanice stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
k. zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Ustroń na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych
Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa do projektu uchwały
przedstawiła Przewodnicząca Komisji Olga Kisiała.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została
podjęta jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLI/447/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta
Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

W tym punkcie obrad głos zabrał Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec informując, że
podjęte uchwały dot. granic obwodów są początkiem przygotowań do wyborów
zaznaczają, że jeszcze pojawią się uchwały o podobnej tematyce. Głos w powyższej
sprawie zabrała również Alicja Żyła – Naczelnik Wydziału SO Urzędu Miasta.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w miesiącu
styczniu br.
Radni nie mieli żadnych pytań. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w miesiącu styczniu br.
stanowi załącznik nr 16 do protokołu
8. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta za rok 2013.
Głos w sprawie sprawozdań zabrał Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta za rok 2013 stanowią załącznik nr 17 do
protokołu.
9. Interpelacje
W okresie międzysesyjnym pisemnych interpelacji nie złożono, wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina uznał ten punkt obrad za wyczerpany.

10. Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta.
W sprawach bieżących miasta głos zabrali:
•

Poseł na Sejm RP Czesław Gluza

•

Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina

•

Radna Elżbieta Sikora

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik

•

Radny Przemysław Korcz

•

Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec

•

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marzenna Szczotka

•

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nierodzim Jolanta Hazuka

•

Sekretarz Miasta Ireneusz Szarzec

•

Radna Bogusława Rożnowicz

•

Radna Olga Kisiała.

11. Sprawy bieżące Rady Miasta
W sprawach bieżących Rady Miasta Przewodniczący obrad przedstawił radnym
pismo w sprawie propozycji utworzenia „autonomii gospodarczej śląska” oraz odczytał
podziękowanie dla Rady Miasta od Międzyszkolnego Klubu Sportowego za
współpracę i wsparcie finansowe.
Następnie Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych do końca kwietnia br., a dotyczących roku 2013.
Ponadto Przewodniczący obrad poinformował, że:
•

posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 26 marca 2014 r.
o godz. 1500,

•

sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 27 marca 2014 r. o godz. 1400.

12. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta dziękując
radnym oraz gościom za obecność zamknął obrady XLI sesji Rady Miasta.
Przebieg obrad XLI sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na płycie
CD, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Protokołowała:
Magdalena Fober

Prowadzący obrady:
Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina

