OR-BRM.0002.2.4.2014

PROTOKÓŁ NR XLIII/2014
obrad XLIII sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 kwietnia 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, który został
przyjęty jednogłośnie przez 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Przyjęcie

protokołu

Nr

XLII/2014

z

sesji

Rady

Miasta

z

dnia

27 marca 2014 r.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu wobec powyższego Przewodniczący obrad
uznał protokół Nr XLII/2014 za przyjęty.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ustroniu za rok 2013
Pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa do
Informacji

przedstawiła

Wiceprzewodnicząca

Komisji

Anna

Rottermund,

a w wyniku głosowania Informacja została przyjęta jednogłośnie w obecności
13 radnych uczestniczących w sesji.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za
rok 2013 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 r.
Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa
Anna Rottermund przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 r. stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej
Również do oceny zasobów pomocy społecznej Komisja Ochrony Środowiska,
Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa wypracowała pozytywną opinię, którą przedstawiła
Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Rottermund.
Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Zahraj przedstawił sprawozdanie Komisji.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
8. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec szeroko omówił sprawozdanie finansowe Miasta
za rok 2013.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił
Przewodniczący
i

Komisji

Przestrzegania

Józef

Prawa

do

Zahraj.

Pozytywną

projektu

uchwały

opinię

Komisji

Budżetu

przedstawiła

również

Wiceprzewodnicząca Komisji Izabela Tatar.
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w wyniku, którego
uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych biorących udział
w sesji.
Uchwała Nr XLIII/465/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
b. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2013 rok
Również do tego projektu uchwały Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Zahraj
przedstawił pozytywną opinię Komisji oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu
i Przestrzegania Prawa Izabela Tatar również przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do projektu uchwały.
Uchwała w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych
biorących udział w sesji.

Uchwała Nr XLIII/466/2014 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
Ustroń za 2013 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
c. zmian w budżecie miasta na rok 2014
Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa do projektu uchwały
przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji Izabela Tatar.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania uchwały, która została przyjęta
jednogłośnie w obecności 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLIII/467/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
d. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Izabela Tatar
przedstawiła pozytywną opinię Komisji, a w wyniku głosowania uchwała została
przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLIII/468/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
e. 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
Również do tego projektu uchwały Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa
wypracowała pozytywną opinię, którą przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji
Izabela Tatar. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad zarządził głosowanie
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLIII/469/2014 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 11 do protokołu.
f.

przejęcia nieruchomości w drodze darowizny

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 13 radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XLIII/470/2014 w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
g. ustanowienia służebności na gruncie gminnym
Przewodniczący Rady poinformował, że 24 kwietnia br. zmieniła się podstawa prawna
w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym w podstawie
prawnej projektu uchwały winno być „Dz. U. z 2014r. poz. 518”.
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 13 radnych biorących
udział w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLIII/471/2014 w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
h. zaopiniowania projektu aglomeracji „USTROŃ”
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 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLIII/472/2014 w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji „USTROŃ”
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
i.

przystąpienia Miasta Ustroń do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”

Głos w sprawie projektu uchwały zabrali:
•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik

•

Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Izabela Tatar
przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych
uczestniczących w sesji.

Uchwała Nr XLIII/473/2014 w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
j.

poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017
Rokiem Rzeki Wisły

Pozytywną

opinię

Komisji

Budżetu

i

Przestrzegania

Prawa

przedstawiła

Wiceprzewodnicząca Komisji Izabela Tatar
Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa
Anna Rottermund również przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Dyskusji nie podjęto. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
przez 13 radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XLIII/474/2014 w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie
ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
k. nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
w uchwale Nr XII/126/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 października
2011 r.
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały.
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 XLIII/475/2014 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XII/126/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia
27 października 2011 r. stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
l.

nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
w uchwale Nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2014 r.

W tym punkcie obrad głos zabrał Poseł na Sejm RP Stanisław Pięta, który wystąpił na
wniosek mieszkańców.
Odpowiedzi na pytania Posła Stanisława Pięta udzielił Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina oraz Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Pozytywną opnie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów, bowiem:
•

za podjęciem uchwały głosowało

- 10 radnych

•

wstrzymało się od głosu

-

3 radnych

na 13 radnych biorących udział w posiedzeniu.

Uchwała Nr XLIII/448/2014 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia
27 marca 2014 r. stanowi załącznik nr 76 do protokołu.
m. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i członków
stałych komisji Rady Miasta Ustroń
Przewodniczący Rady Stanisław Malina zaproponował zgłaszanie kandydatur. Radna
Izabela

Tatar

zaproponowała

na

Przewodniczącą

Komisji

obecną

Wiceprzewodniczącą Annę Rottermund, która wyraziła zgodę na powyższe. Więcej
kandydatur nie zgłoszono, wobec powyższego w wyniku głosowania radna Anna
Rottermund została wybrana na Przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska,
Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa większością głosów bowiem:
•

za podjęciem uchwały głosowało

- 12 radnych

•

wstrzymał się od głosu

-

1 radny

na 13 radnych biorących udział w posiedzeniu.
Następnie Przewodnicząca Komisji Anna Rottermund zaproponowała skład Komisji
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa tj.:
- Radny Artur Kluz
- Radna Maria Jaworska
- Radna Krystyna Kukla
- Radna Izabela Tatar,
którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
W wyniku głosowania skład Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa
i Leśnictwa został przyjęty jednogłośnie w obecności 13 radnych uczestniczących na
posiedzeniu.
Następnie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały
wraz z uzupełnionym składem Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa
i Leśnictwa, która również została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLIII/477/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących
i członków stałych komisji Rady Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
9. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie
od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.
Dyskusji w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych nie podjęto.

Informacja w sprawie przeprowadzonych

zamówień publicznych w okresie

od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
10. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń
w dniu 30 stycznia, 27 lutego oraz 27 marca 2014 r.
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miasta Ustroń przyjęto
bez uwag.
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń w dniu
30 stycznia, 27 lutego oraz 27 marca 2014 r. stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
11. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w dniach
od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.
Również sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta przyjęto bez uwag.
Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w dniach od
1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
12. Przedłożenie Radzie Miasta projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta Ustroń
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ustroń
Nr XXXIX/429/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej, Komisja statutowa przedkłada Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Ustroń. Przewodniczący Rady poinformował również, że
zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do tego punktu obrad.
13. Interpelacje
W okresie międzysesyjnym pisemnych interpelacji nie złożono, wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina uznał ten punkt obrad za wyczerpany.
14. Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta.
W sprawach bieżących miasta głos zabrali:
•

Radny Artur Kluz

•

Naczelnik Wydziału OSR Monika Maksymczak

•

Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec

•

Radna Bogusława Rożnowicz

•

Radna Izabela Tatar

•

Radna Anna Rottermund

•

Radna powiatowa Anna Suchanek

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Polana Roman Zorychta

•

Radna Elżbieta Sikora

•

Radny Józef Gogółka.

15. Sprawy bieżące Rady Miasta
W sprawach bieżących Rady Miasta Przewodniczący obrad przedstawił odpowiedź na
pismo, które wpłynęło od Pana Petra Horzyk do Rady Miasta oraz do wszystkich
radnych. Odpowiedź na pismo zostało przedstawione w materiałach sesyjnych
w związku z czym radni mieli możliwość wcześniej zapoznać się z treścią odpowiedzi.
Przewodniczący zapytał czy radni wyrażają wolę, aby w przedstawionej treści wysłać
odpowiedź. W wyniku głosowania 10 radnych opowiedziało się za przesłaniem
odpowiedzi w zaproponowanej wersji, natomiast 3 radnych tj. Elżbieta Sikora, Anna
Rottermund oraz Artur Kluz nie wyrazili woli na powyższe. W związku z powyższym
w imieniu 10 radnych zostanie wysłana odpowiedź, natomiast 3 radnych osobiście
odpowie na pismo.
Przewodniczący obrad poinformował, że ze względu na skargę, która wpłynęła do
Rady dnia 21 maja br. o godz. 1400 odbędzie się dodatkowa sesja. Przewodniczący
Rady poinformował również o dodatkowym terminie Komisji Architektury, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, która odbędzie się dnia 16 maja 2014 r.
Przewodniczący Rady zaprosił radnych do udziału w imprezach
Ponadto Przewodniczący obrad poinformował, że:
•

posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 28 maja 2014 r.
o godz. 1500,

•

sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 21 maja 2014 r. o godz. 1400 oraz
29 maja 2014 r. o godz. 1400.

16. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta dziękując
radnym oraz gościom za obecność zamknął obrady XLIII sesji Rady Miasta.
Przebieg obrad XLIII sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Protokołowała:

Prowadzący obrady:

Magdalena Fober

Stanisław Malina
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PROTOKÓŁ NR XLIII/2014
obrad XLIII sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 kwietnia 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, który został
przyjęty jednogłośnie przez 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Przyjęcie

protokołu

Nr

XLII/2014

z

sesji

Rady

Miasta

z

dnia

27 marca 2014 r.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu wobec powyższego Przewodniczący obrad
uznał protokół Nr XLII/2014 za przyjęty.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ustroniu za rok 2013
Pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa do
Informacji

przedstawiła

Wiceprzewodnicząca

Komisji

Anna

Rottermund,

a w wyniku głosowania Informacja została przyjęta jednogłośnie w obecności
13 radnych uczestniczących w sesji.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za
rok 2013 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 r.
Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa
Anna Rottermund przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 r. stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej
Również do oceny zasobów pomocy społecznej Komisja Ochrony Środowiska,
Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa wypracowała pozytywną opinię, którą przedstawiła
Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Rottermund.
Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Zahraj przedstawił sprawozdanie Komisji.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
8. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec szeroko omówił sprawozdanie finansowe Miasta
za rok 2013.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił
Przewodniczący
i

Komisji

Przestrzegania

Józef

Prawa

do

Zahraj.

Pozytywną

projektu

uchwały

opinię

Komisji

Budżetu

przedstawiła

również

Wiceprzewodnicząca Komisji Izabela Tatar.
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w wyniku, którego
uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych biorących udział
w sesji.
Uchwała Nr XLIII/465/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
b. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2013 rok
Również do tego projektu uchwały Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Zahraj
przedstawił pozytywną opinię Komisji oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu
i Przestrzegania Prawa Izabela Tatar również przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do projektu uchwały.
Uchwała w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych
biorących udział w sesji.

Uchwała Nr XLIII/466/2014 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
Ustroń za 2013 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
c. zmian w budżecie miasta na rok 2014
Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa do projektu uchwały
przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji Izabela Tatar.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania uchwały, która została przyjęta
jednogłośnie w obecności 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLIII/467/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
d. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Izabela Tatar
przedstawiła pozytywną opinię Komisji, a w wyniku głosowania uchwała została
przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLIII/468/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
e. 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
Również do tego projektu uchwały Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa
wypracowała pozytywną opinię, którą przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji
Izabela Tatar. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad zarządził głosowanie
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLIII/469/2014 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 11 do protokołu.
f.

przejęcia nieruchomości w drodze darowizny

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 13 radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XLIII/470/2014 w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
g. ustanowienia służebności na gruncie gminnym
Przewodniczący Rady poinformował, że 24 kwietnia br. zmieniła się podstawa prawna
w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym w podstawie
prawnej projektu uchwały winno być „Dz. U. z 2014r. poz. 518”.
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 13 radnych biorących
udział w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLIII/471/2014 w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
h. zaopiniowania projektu aglomeracji „USTROŃ”
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 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLIII/472/2014 w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji „USTROŃ”
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
i.

przystąpienia Miasta Ustroń do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”

Głos w sprawie projektu uchwały zabrali:
•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik

•

Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Izabela Tatar
przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych
uczestniczących w sesji.

Uchwała Nr XLIII/473/2014 w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
j.

poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017
Rokiem Rzeki Wisły

Pozytywną

opinię

Komisji

Budżetu

i

Przestrzegania

Prawa

przedstawiła

Wiceprzewodnicząca Komisji Izabela Tatar
Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa
Anna Rottermund również przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Dyskusji nie podjęto. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
przez 13 radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XLIII/474/2014 w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie
ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
k. nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
w uchwale Nr XII/126/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 października
2011 r.
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały.
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 XLIII/475/2014 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XII/126/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia
27 października 2011 r. stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
l.

nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
w uchwale Nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2014 r.

W tym punkcie obrad głos zabrał Poseł na Sejm RP Stanisław Pięta, który wystąpił na
wniosek mieszkańców.
Odpowiedzi na pytania Posła Stanisława Pięta udzielił Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina oraz Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Pozytywną opnie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów, bowiem:
•

za podjęciem uchwały głosowało

- 10 radnych

•

wstrzymało się od głosu

-

3 radnych

na 13 radnych biorących udział w posiedzeniu.

Uchwała Nr XLIII/448/2014 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia
27 marca 2014 r. stanowi załącznik nr 76 do protokołu.
m. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i członków
stałych komisji Rady Miasta Ustroń
Przewodniczący Rady Stanisław Malina zaproponował zgłaszanie kandydatur. Radna
Izabela

Tatar

zaproponowała

na

Przewodniczącą

Komisji

obecną

Wiceprzewodniczącą Annę Rottermund, która wyraziła zgodę na powyższe. Więcej
kandydatur nie zgłoszono, wobec powyższego w wyniku głosowania radna Anna
Rottermund została wybrana na Przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska,
Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa większością głosów bowiem:
•

za podjęciem uchwały głosowało

- 12 radnych

•

wstrzymał się od głosu

-

1 radny

na 13 radnych biorących udział w posiedzeniu.
Następnie Przewodnicząca Komisji Anna Rottermund zaproponowała skład Komisji
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa tj.:
- Radny Artur Kluz
- Radna Maria Jaworska
- Radna Krystyna Kukla
- Radna Izabela Tatar,
którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
W wyniku głosowania skład Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa
i Leśnictwa został przyjęty jednogłośnie w obecności 13 radnych uczestniczących na
posiedzeniu.
Następnie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały
wraz z uzupełnionym składem Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa
i Leśnictwa, która również została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLIII/477/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących
i członków stałych komisji Rady Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
9. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie
od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.
Dyskusji w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych nie podjęto.

Informacja w sprawie przeprowadzonych

zamówień publicznych w okresie

od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
10. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń
w dniu 30 stycznia, 27 lutego oraz 27 marca 2014 r.
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miasta Ustroń przyjęto
bez uwag.
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń w dniu
30 stycznia, 27 lutego oraz 27 marca 2014 r. stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
11. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w dniach
od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.
Również sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta przyjęto bez uwag.
Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w dniach od
1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
12. Przedłożenie Radzie Miasta projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta Ustroń
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ustroń
Nr XXXIX/429/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej, Komisja statutowa przedkłada Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Ustroń. Przewodniczący Rady poinformował również, że
zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do tego punktu obrad.
13. Interpelacje
W okresie międzysesyjnym pisemnych interpelacji nie złożono, wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina uznał ten punkt obrad za wyczerpany.
14. Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta.
W sprawach bieżących miasta głos zabrali:
•

Radny Artur Kluz

•

Naczelnik Wydziału OSR Monika Maksymczak

•

Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec

•

Radna Bogusława Rożnowicz

•

Radna Izabela Tatar

•

Radna Anna Rottermund

•

Radna powiatowa Anna Suchanek

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Polana Roman Zorychta

•

Radna Elżbieta Sikora

•

Radny Józef Gogółka.

15. Sprawy bieżące Rady Miasta
W sprawach bieżących Rady Miasta Przewodniczący obrad przedstawił odpowiedź na
pismo, które wpłynęło od Pana Petra Horzyk do Rady Miasta oraz do wszystkich
radnych. Odpowiedź na pismo zostało przedstawione w materiałach sesyjnych
w związku z czym radni mieli możliwość wcześniej zapoznać się z treścią odpowiedzi.
Przewodniczący zapytał czy radni wyrażają wolę, aby w przedstawionej treści wysłać
odpowiedź. W wyniku głosowania 10 radnych opowiedziało się za przesłaniem
odpowiedzi w zaproponowanej wersji, natomiast 3 radnych tj. Elżbieta Sikora, Anna
Rottermund oraz Artur Kluz nie wyrazili woli na powyższe. W związku z powyższym
w imieniu 10 radnych zostanie wysłana odpowiedź, natomiast 3 radnych osobiście
odpowie na pismo.
Przewodniczący obrad poinformował, że ze względu na skargę, która wpłynęła do
Rady dnia 21 maja br. o godz. 1400 odbędzie się dodatkowa sesja. Przewodniczący
Rady poinformował również o dodatkowym terminie Komisji Architektury, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, która odbędzie się dnia 16 maja 2014 r.
Przewodniczący Rady zaprosił radnych do udziału w imprezach
Ponadto Przewodniczący obrad poinformował, że:
•

posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 28 maja 2014 r.
o godz. 1500,

•

sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 21 maja 2014 r. o godz. 1400 oraz
29 maja 2014 r. o godz. 1400.

16. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta dziękując
radnym oraz gościom za obecność zamknął obrady XLIII sesji Rady Miasta.
Przebieg obrad XLIII sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Protokołowała:

Prowadzący obrady:

Magdalena Fober

Stanisław Malina

