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PROTOKÓŁ NR XLII/2014
obrad XLII sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 27 marca 2014 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1545.
Na ogólną liczbę 14 radnych w sesji uczestniczyło 13 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 zgłaszając
konieczność uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego.
Następnie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku
obrad uzupełnionego o dodatkowy punkt 6q. W wyniku głosowania porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie przez 13 radnych uczestniczących na tą chwilę
w posiedzeniu.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Przyjęcie

protokołu

Nr

XLI/2014

z

sesji

Rady

Miasta

z

dnia

27 lutego 2014 r.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu wobec powyższego Przewodniczący obrad
uznał protokół Nr XLI/2014 za przyjęty.
4. Informacja

z

funkcjonowania

systemu

gospodarowania

odpadami

komunalnymi w mieście w II półroczu 2013 r.
Pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa do
Informacji przedstawiła Zastępca Przewodniczącego Komisji Anna Rottermund,
a w wyniku głosowania Informacja została przyjęta jednogłośnie w obecności 13
radnych uczestniczących w sesji.

Informacja z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w mieście w II półroczu 2013 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5. Sprawozdanie

z

realizacji

programu

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi za rok 2013
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Bogusława Rożnowicz
przedstawiła pozytywną opinię Komisji do sprawozdania.
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Bożena
Kubień.
W wyniku zarządzonego głosowania Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie
przez 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
rok 2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. wyrażenia zgody na zarejestrowanie znaku towarowego zawierającego
nazwę miasta Ustroń
Głos w sprawie projektu uchwały oraz działalności Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego
„Ustroń” S.A. zabrał Prezes Uzdrowiska Bartosz Sadowski oraz Wiceprezes Zarządu
Piotr Ciepał, którzy udzielali odpowiedzi na pytania:
•

Radnej Krystyny Kukla,

•

Przemysława Korcz

•

Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ustroń Górny Arkadiusza Gawlik

•

Przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Maliny.

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały
przedstawiła Przewodnicząca Komisji Bogusława Rożnowicz.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie
w obecności 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLII/448/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zarejestrowanie znaku
towarowego zawierającego nazwę miasta Ustroń stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
b. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustroń
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina. Na tym etapie
rozpatrywania projektu uchwały radni nie wnieśli uwag ani pytań. Następnie
Przewodniczący poinformował radnych, że integralną częścią uchwały jest załącznik
nr 4 - Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustronia, który
przed podjęciem uchwały zostanie osobno przegłosowany.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy zapoznali się
z treścią każdej z nieuwzględnionych uwag zawartych w załączniku nr 4 do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustroń, pod nazwą „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia
uwag

do

projektu

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego miasta”. Radni poprzez głosowanie jednogłośnie stwierdzili, że
zapoznali się z treścią uwag zawartych w załączniku nr 4 do projektu uchwały.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady nie udzieli głosu mieszkańcom miasta
Pani Marii Richert oraz Pani Ewie Zachar.
Głos zabrała radna Anna Rottermund sugerując aby zastanowić się nad pismem
mieszkańców, które radni otrzymali przed sesją.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wszystkie pisma kierowane do Rady powinny być
kierowane przez biuro podawcze Urzędu Miasta.
Następnie na pytanie Przewodniczącego Rady, która uwaga z załącznika numer 4 ma
być rozpatrzona, radni nie potrafili wskazać uwagi, którą należałoby rozpatrzyć.
Przewodniczący Rady ponownie zapytał czy ktoś z radnych wnosi o uwzględnienie,
którejś z uwag zawartych w załączniku nr 4 do projektu uchwały.
Głos zabrała Maria Sikora - Radca Prawny wyjaśniając na czym polega głosowanie
i jak ważne jest aby przebiegło we właściwy sposób.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwag
zawartych w załączniku nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń w wyniku,
którego uwagi zostały nieuwzględnione większością głosów, bowiem:
•

za nieuwzględnieniem uwag głosowało 10 radnych

•

wstrzymało się od głosu 3 radnych

na 13 radnych biorących udział w sesji.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustroń w wyniku, którego uchwała została przyjęta większością
głosów, bowiem:
•

za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych

•

wstrzymało się od głosu 3 radnych

na 13 radnych biorących udział w sesji.
W tym punkcie obrad głos zabrał również Pan Wiesław Chmielewski z biura
projektowego

przygotowującego

studium,

dziękując

za

współpracę

oraz

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marzenna Szczotka.
Uchwała Nr XLII/449/2014 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
c. zmian w budżecie Miasta na rok 2014
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił autopoprawki do projektu uchwały,
które radni otrzymali przed sesją. Autopoprawki stanowią załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała przedstawiła
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały oraz do autopoprawek, z którymi
Komisja zapoznała się również na posiedzeniu.
Uwag ani pytań nie wniesiono, wobec czego Przewodniczący Rady Stanisław Malina
zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez
13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLII/450/2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2014 stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
d. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń
Przewodniczący Rady Stanisław Malina wyjaśnił, że każda zmiana w budżecie miasta,
która musi być uwzględniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej rodzi zmiany
w tejże uchwale. Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa do
projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Olga Kisiała.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania uchwały, która została przyjęta
jednogłośnie w obecności 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLII/451/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
e. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa przedstawiła pozytywna
opinię Komisji do projektu uchwały. Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLII/452/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Cieszyńskiego stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

f. udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Białej na realizację zadania
– prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa do projektu uchwały
przedstawiła Przewodnicząca Komisji 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 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLII/453/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu BielskoBiałej na realizację zadania – prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
g. 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.
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w wyniku, którego
uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych biorących udział
w sesji.
Uchwała Nr XLII/454/2014 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 12 do protokołu.
h. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa
i Leśnictwa Anna Rottermund przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu
uchwały, a w wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności
13 radnych uczestniczących w posiedzeniu. Uchwała Nr XLII/455/2014 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
i. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania
wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020

Głos w sprawie projektu uchwały zabrali:
•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik

•

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisław Dziendziel

•

Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec

•

Radna Bogusława Rożnowicz.

Pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa
przedstawiła

Zastępca

Przewodniczącego

Komisji

Anna

Rottermund.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została
przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLII/456/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014 – 2020stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
j. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n.
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły w Ustroniu
Głos w sprawie projektu uchwały zabrał Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń
Górny Arkadiusz Gawlik oraz Przewodniczący Rady Stanisław Malina.
Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła
Przewodnicząca Komisji Bogusława Rożnowicz, a w wyniku głosowania uchwała
została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLII/457/2014 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły
w Ustroniu stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
k. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n.
Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wypracowała pozytywną opinię do
projektu uchwały, którą przedstawiła Przewodnicząca Komisji Bogusława Rożnowicz.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań wobec powyższego przystąpiono do głosowania
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLII/458/2014 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury p.n. Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

l. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n.
Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu
Również do tego projektu uchwały Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
wypracowała

pozytywną

opinię,

którą

przedstawiła

Przewodnicząca

Komisji

Bogusława Rożnowicz, a w wyniku zarządzonego głosowania uchwała został przyjęta
jednogłośnie w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLII/459/2014 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury p.n. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu
stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
m.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość
Przewodniczący

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Stanisław Malina przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu
uchwały.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań. W wyniku zarządzonego głosowania uchwała
została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLII/460/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
n. przyjęcia Wieloletniego Planu Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia
Potrzeb Zdrowotnych dla Miasta Ustroń na lata 2014 – 2020
Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa
i Leśnictwa Anna Rottermund przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu
uchwały, a w wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności
13 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLII/461/2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Polityki Zdrowotnej
i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Miasta Ustroń na lata 2014 – 2020stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
o. określenia

„Programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2014 r.”
Pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa
przedstawiła Zastępca Przewodniczącego Komisji Anna Rottermund.

Przewodniczący Rady Stanisław Malina zarządził głosowanie w wyniku, którego
uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych uczestniczących
w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLII/462/2014 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń
w 2014 r.” stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
p. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Ustroń
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
Radna Anna Rottermund zgłosiła błąd w uchwale. W § 1 ust.

1 pkt 1 zamiast

„ul. Sanatoryjna 7” winno być „ul. Sanatoryjna 5”.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i przestrzegania przedstawiła pozytywną opinię
Komisji do projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Stanisław Malina zarządził głosowanie w sprawie
przyjęcia uchwały wraz poprawką dot. ul. Sanatoryjnej 5 w wyniku, którego uchwała
została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLII/463/2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na
terenie Miasta Ustroń w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego stanowi
załącznik nr 21 do protokołu.
q. wygaśnięcia mandatu radnego
Głos zabrał Przemysław Korcz dziękując wszystkim za współpracę.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań.
Pozytywną opinię do projektu przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLII/464/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego stanowi załącznik
nr 22 do protokołu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w miesiącu
lutym br.
Przewodniczący

Komisji

Rewizyjnej

Józef

Zahraj

odpowiedział

na

pytanie

Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ustroń Górny Arkadiusza Gawlik.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w miesiącu lutym br.
stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

8. Interpelacje
W okresie międzysesyjnym pisemnych interpelacji nie złożono, wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina uznał ten punkt obrad za wyczerpany.
9. Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta.
W sprawach bieżących miasta głos zabrali:
•

Radny Artur Kluz

•

Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec

•

Radna Elżbieta Sikora

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Polana Roman Zorychta.

10. Sprawy bieżące Rady Miasta
W sprawach bieżących Rady Miasta Przewodniczący obrad przypomniał o obowiązku
złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych w terminie do końca kwietnia br.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta odczytał Apel Zarządu Związku Gmin Śląska
Opolskiego odnośnie niedopuszczenia do polskiego porządku prawnego referendum
tematycznego bez progu frekwencji. Na pytanie Przewodniczącego Rady odnośnie
upoważnienia Burmistrza i Przewodniczącego Rady do przygotowania i podpisania
pisma w w/w sprawie - wszyscy radni wyrazili wolę.
Przewodniczący Rady Stanisław Malina poinformował również, że projekt statutu
zostanie przesłany na skrzynki email radnych oraz Przewodniczących Zarządów
Osiedli.
Ponadto Przewodniczący obrad poinformował, że:
•

posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 30 kwietnia 2014 r.
o godz. 1200,

•

sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 30 kwietnia 2014 r. o godz. 1400.

11. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta dziękując
radnym oraz gościom za obecność zamknął obrady XLII sesji Rady Miasta.
Przebieg obrad XLII sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Protokołowała:
Magdalena Fober

Prowadzący obrady:
Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina

