Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Ustroń
odbytego w dniu 18 czerwca 2014 roku
w biurze Rady Miasta Ustroń, Rynek 1.
W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Bogusława Rożnowicz – Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście (lista gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu).
Przewodnicząca Komisji Bogusława Rożnowicz o godzinie 15:00 otworzyła posiedzenie Komisji i po
powitaniu członków Komisji i gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 6 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącej 6 radnych stanowi quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodnicząca przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednomyślnie.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja z działalności Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia.
2. Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Przewodnicząca oddała głos Prezesowi Stowarzyszenia Andrzejowi Nowińskiemu, który przekazał
obszerną informację z zakresu prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności. Przekazał również
przygotowany materiał, który w całości stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Prowadzona przez Stowarzyszenie Informacja Turystyczna na terenie miasta Ustroń mieści się w
dwóch punktach: na Rynku oraz w Pijalni Wód na Zawodziu (została przeniesiona z Uzdrowiskowego
Zakładu Przyrodoleczniczego), zatrudnia 4 osoby, po dwie w każdym punkcie. Niestety na dzień
dzisiejszy dwie osoby w Pijalni Wód to jest obsada niewystarczająca, głownie z uwagi na fakt, iż punkt
jest tzw. powierzchnią otwartą, trudno kontrolować toalety, a co za tym idzie dbać o ich czystość na
bieżąco. Jest to możliwe jedynie po zamknięciu, jak również przed otwarciem. Takie rozwiązanie
niestety nie jest zadowalające, ponieważ z Pijalni i/lub WC korzysta sporo osób, nierzadko giną mydła,
papier toaletowy etc, a obsługa nie może na bieżąco również WC nadzorować.
Przy tej okazji Naczelnik D. Koenig zobowiązała się rozwiązać problem, również biorąc pod uwagę
odpłatność za WC (czy jest taka możliwość).
Informacja Turystyczna bierze również udział w projekcie: Śląski System Informacji Turystycznej,
uzyskała w ten sposób wyposażenie (laptop, telefony, telebim).
Stowarzyszenie prowadzi również Ustrońską Szkołę Narciarstwa Biegowego, z zajęć korzysta ok.
50osób. Dotacja na Szkołę z Powiatu to 2000zł. Brak śniegu nie jest dla uczestników zajęć przeszkodą,
ponieważ przy niekorzystnej aurze zajęcia odbywają się na nartorolkach oraz od niedawna na
hulajnogach sportowych (od czeskiego producenta).
W lecie organizowanych jest szereg imprez rowerowych, niestety z uwagi na brak zgody części
właścicieli gruntów na Czantorii nie zorganizowano Pucharu Świata – pocieszający jest jednak fakt, że
do tematu można powrócić (po uzyskaniu zgody właścicieli), a sama trasa spełnia wszystkie wymogi i
oczekiwania w tym zakresie.
Po tak obszernej informacji, członkowie komisji podjęli dyskusję w zakresie konieczności budowy trasy
do nartorolek, by po pierwsze szkołę można było rozwijać, w sąsiednich miejscowościach takie trasy
już powstały, jak również stanowią alternatywę przy braku śniegu a dodatkowym plusem jest to, że
równą nawierzchnię łatwiej w zimie jest naśnieżyć. Taka trasa byłaby również zagospodarowaniem
terenów wzdłuż Bulwarów Nadwiślanych, gdzie jest już oświetlenie. Dodatkowo rozważyć można
również budowę drugiego toru w Jaszowcu.
W związku z powyższym komisja wypracowała Wniosek do Burmistrza Miasta Ustroń o budowę toru

dla użytkowników nartorolek latem a jednocześnie nart biegowych w okresie zimowym a minimalnej
długości 800 metrów.
ZA 6, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 0.
Wniosek nr 69/2014 stanowi załącznik nr 3 niniejszego protokołu.
Ad. 2.
a) Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w/s opłaty za świadczenia udzielane przez

przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń.
ZA 6, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 0.
Opinia nr 98/2014 stanowi załącznik nr 4 niniejszego protokołu.

b) Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady
Miasta w/s tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
ZA 6, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 0.
Opinia nr 99/2014 stanowi załącznik nr 5 niniejszego protokołu.
c) Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek z poprzedniej komisji (22.05.2014) w/s możliwości
przyznania okresowo stypendiów sportowych. Będzie w tym temacie przygotowany stosowny projekt
regulaminu, który zostanie przedłożony do opinii Komisji i uchwalony przez Radę Miasta.
d) Rozpatrywano również możliwość organizacji dyskotek „na wolnym powietrzu”, jako przedłużenie
imprez organizowanych na ustrońskim rynku, naczelnik D. Koenig zobowiązała się tematem zająć.
e) Komisja zapoznała się z pismem p. Frąckowiaka (z dnia 12.06.2014), organizującego po raz XXIX
Wybory Miss Wakacji w/s rozpatrzenia możliwości wsparcia finansowego imprezy poprzez obniżenie
opłaty za wynajem amfiteatru. Burmistrz Miasta objął patronat nad imprezą.

Komisja wnioskuje o zmniejszenie czynszu za wynajęcie Amfiteatru na imprezę Międzynarodowe
Wybory Miss Wakacji do wysokości 500zł netto.
ZA 6, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 0.
Wniosek nr 70/2014 stanowi załącznik nr 6 niniejszego protokołu.
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Bogusława Rożnowicz o godzinie
17:00 zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:
Anna Rottermund

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji
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