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PROTOKÓŁ NR XLVI/2014
obrad XLVI sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1505.
Na ogólną liczbę 14 radnych w sesji uczestniczyło 14 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 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2014 z sesji Rady Miasta z dnia
21 maja 2014 r. oraz protokołu Nr XLV/2014 z sesji Rady Miasta z dnia
29 maja 2014 r.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołów wobec powyższego Przewodniczący
obrad uznał protokół Nr XLIV/2014 oraz protokół Nr XLV/2014 za przyjęty.
4. Informacja Straży Miejskiej, Policji, PSP i OSP o stanie bezpieczeństwa
w mieście
W tym punkcie obrad głos zabrali:
•

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ml. bryg. mgr inż. Jan
Kieloch

•

Radna Krystyna Kukla

•

Komendant Straży Miejskiej Jacek Tarnawiecki

Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa wypracowała pozytywną opinię, którą
przedstawiła Przewodnicząca Komisji Olga Kisiała.
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Informacja Straży Miejskiej, Policji, PSP i OSP o stanie bezpieczeństwa w mieście
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. zmian w budżecie miasta na rok 2014
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 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLVI/488/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
b. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała przedstawiła
pozytywną opinię Komisji, a w wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie w obecności 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLVI/489/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
c. 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 Przewodnicząca Komisji Olga
Kisiała. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad zarządził głosowanie
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLVI/490/2014 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 6 do protokołu.
d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
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Głos zabrał Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec. 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 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLVI/491/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Cieszyńskiemu stanowi załącznik nr 7 do protokołu
e. opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola których organem
prowadzącym jest Miasto Ustroń
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
który przedstawiła Przewodnicząca Komisji Bogusława Rożnowicz.
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w wyniku, którego
uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych biorących udział
w sesji.
Uchwała Nr XLVI/492/2014 w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez
przedszkola których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń stanowi załącznik nr 8
do protokołu
f. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
Pozytywną opinię Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Malina.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, wobec powyższego przystąpiono do
głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych
biorących udział w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLVI/493/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
stanowi załącznik nr 9 do protokołu
g. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina
Głos w sprawie projektu uchwały zabrał również Przewodniczący Zarządu Osiedla
Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik oraz Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław
Malina.
W wyniku głosowania uchwał została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych
uczestniczących w sesji.
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Uchwała Nr XLVI/494/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
h. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Również do tego projektu uchwały Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej wypracowała pozytywną opinię, którą przedstawił
Przewodniczący Komisji Stanisław Malina. Uwag ani pytań radni nie wnieśli wobec
powyższego przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta
jednogłośnie w obecności 14 radnych biorących udział w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLVI/495/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
stanowi załącznik nr 11 do protokołu
i.

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Pozytywną opinię Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Malina. Z uwagi na
brak pytań przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta
jednogłośnie przez 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLVI/496/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
stanowi załącznik nr 11 do protokołu
j.

ustanowienia służebności na gruncie gminnym

Również ten projekt uchwały Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej zaopiniowała pozytywnie. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji
Stanisław Malina.
W wyniku głosowania uchwał została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych
uczestniczących w sesji.
Uchwała Nr XLVI/497/2014 w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
stanowi załącznik nr 12 do protokołu
k. ustanowienia służebności na gruncie gminny
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do tego punktu obrad. Przewodniczący Komisji
Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stanisław Malina
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały, a w wyniku głosowania
uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych uczestniczących
w sesji.
Uchwała Nr XLVI/498/2014 w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
stanowi załącznik nr 13 do protokołu
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l.

zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu

Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina. Pozytywną
opinię Komisji Budżetu i przestrzegania Prawa przedstawiła Przewodnicząca Komisji
Olga Kisiała. W wyniku głosowania uchwał została przyjęta jednogłośnie w obecności
14 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała Nr XLVI/499/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta
Ustroń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu stanowi załącznik nr 14 do protokołu
m. uchwalenia

Wieloletniego

Programu

Gospodarowania

Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ustroń na lata 2014 – 2020
Pozytywną

opinię

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Malina.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, wobec powyższego przystąpiono do
głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych
biorących udział w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLVI/500/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ustroń na lata 2014 – 2020
stanowi załącznik nr 15 do protokołu
n. ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Kamieniołom Skalica”
zlokalizowanego na terenie Miasta Ustroń
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa Anna
Rottermund przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Dyskusji nie podjęto. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
przez 14 radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XLVI/501/2014 w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego
„Kamieniołom Skalica” zlokalizowanego na terenie Miasta Ustroń stanowi załącznik nr
16 do protokołu
o. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych
nauczycieli
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
który przedstawiła Przewodnicząca Komisji Bogusława Rożnowicz.
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Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w wyniku, którego
uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych biorących udział
w sesji.
Uchwała Nr XLVI/502/2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady
Miasta w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych
nauczycieli stanowi załącznik nr 17 do protokołu
p. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres od lipca do
października 2014 r.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała została
przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLVI/503/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na okres od lipca do października 2014 r. stanowi załącznik nr 18 do protokołu
q. nieuwzględnienia

wezwania

do

usunięcia

naruszenia

interesu

prawnego w uchwale Nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27
marca 2014 r.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Przewodniczący

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Stanisław Malina przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu
uchwały, a w wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności
14 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała Nr XLVI/504/2014 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 19 do protokołu
6. Sprawozdanie

Komisji

Rewizyjnej

z

przeprowadzonej

kontroli

w miesiącu maju br.
Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono pytań w związku z czym
sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.
W okresie międzysesyjnym pisemnych interpelacji nie złożono, wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina uznał ten punkt obrad za wyczerpany.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w miesiącu maju br.
stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
7. Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta.
W sprawach bieżących miasta głos zabrali:
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•

Radna Elżbieta Sikora

•

Radna Izabela Tatar

•

Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Polana Roman Zorychta

•

Radna Powiatowa Anna Suchanek.

8. Sprawy bieżące Rady Miasta
Przewodniczący Rady Stanisław Malina odczytał pismo z Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej dot. uchwały nr XLV/478/2014 w sprawie poparcia
stanowiska

regionalnych

Ogólnopolskiego

organizacji

Porozumienia

samorządowych

Organizacji

–

Samorządowych

sygnatariuszy
w

sprawie

prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na
rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30
sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699), która została przyjęta na sesji dnia 29 maja
2014 r.
Ponadto Przewodniczący obrad poinformował, że:
•

posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 27 sierpnia 2014 r.
o godz. 1500,

•

sesja Rady Miasta odbędzie się dnia
- 23 lipca 2014 r. o godz. 1400
oraz
- 28 sierpnia 2014 r. o godz. 1400.

Przewodniczący Rady zachęcił również radnych do uczestnictwa w imprezach
kulturalnych odbywających się w Ustroniu oraz podziękował radnym, którzy przebrali
się w stroje epokowe na otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego.
9. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta dziękując
radnym oraz gościom za obecność zamknął obrady XLVI sesji Rady Miasta.
Przebieg obrad XLVI sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Protokołowała:

Prowadzący obrady:

Magdalena Fober

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina
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PROTOKÓŁ NR XLVI/2014
obrad XLVI sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1505.
Na ogólną liczbę 14 radnych w sesji uczestniczyło 14 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 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2014 z sesji Rady Miasta z dnia
21 maja 2014 r. oraz protokołu Nr XLV/2014 z sesji Rady Miasta z dnia
29 maja 2014 r.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołów wobec powyższego Przewodniczący
obrad uznał protokół Nr XLIV/2014 oraz protokół Nr XLV/2014 za przyjęty.
4. Informacja Straży Miejskiej, Policji, PSP i OSP o stanie bezpieczeństwa
w mieście
W tym punkcie obrad głos zabrali:
•

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ml. bryg. mgr inż. Jan
Kieloch

•

Radna Krystyna Kukla

•

Komendant Straży Miejskiej Jacek Tarnawiecki

Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa wypracowała pozytywną opinię, którą
przedstawiła Przewodnicząca Komisji Olga Kisiała.
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Informacja Straży Miejskiej, Policji, PSP i OSP o stanie bezpieczeństwa w mieście
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. zmian w budżecie miasta na rok 2014
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 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLVI/488/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
b. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała przedstawiła
pozytywną opinię Komisji, a w wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie w obecności 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLVI/489/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
c. 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 Przewodnicząca Komisji Olga
Kisiała. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad zarządził głosowanie
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLVI/490/2014 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 6 do protokołu.
d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
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Głos zabrał Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec. 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 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLVI/491/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Cieszyńskiemu stanowi załącznik nr 7 do protokołu
e. opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola których organem
prowadzącym jest Miasto Ustroń
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
który przedstawiła Przewodnicząca Komisji Bogusława Rożnowicz.
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w wyniku, którego
uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych biorących udział
w sesji.
Uchwała Nr XLVI/492/2014 w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez
przedszkola których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń stanowi załącznik nr 8
do protokołu
f. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
Pozytywną opinię Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Malina.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, wobec powyższego przystąpiono do
głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych
biorących udział w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLVI/493/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
stanowi załącznik nr 9 do protokołu
g. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina
Głos w sprawie projektu uchwały zabrał również Przewodniczący Zarządu Osiedla
Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik oraz Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław
Malina.
W wyniku głosowania uchwał została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych
uczestniczących w sesji.
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Uchwała Nr XLVI/494/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
h. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Również do tego projektu uchwały Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej wypracowała pozytywną opinię, którą przedstawił
Przewodniczący Komisji Stanisław Malina. Uwag ani pytań radni nie wnieśli wobec
powyższego przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta
jednogłośnie w obecności 14 radnych biorących udział w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLVI/495/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
stanowi załącznik nr 11 do protokołu
i.

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Pozytywną opinię Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Malina. Z uwagi na
brak pytań przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta
jednogłośnie przez 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLVI/496/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
stanowi załącznik nr 11 do protokołu
j.

ustanowienia służebności na gruncie gminnym

Również ten projekt uchwały Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej zaopiniowała pozytywnie. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji
Stanisław Malina.
W wyniku głosowania uchwał została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych
uczestniczących w sesji.
Uchwała Nr XLVI/497/2014 w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
stanowi załącznik nr 12 do protokołu
k. ustanowienia służebności na gruncie gminny
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do tego punktu obrad. Przewodniczący Komisji
Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stanisław Malina
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały, a w wyniku głosowania
uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych uczestniczących
w sesji.
Uchwała Nr XLVI/498/2014 w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
stanowi załącznik nr 13 do protokołu
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l.

zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu

Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina. Pozytywną
opinię Komisji Budżetu i przestrzegania Prawa przedstawiła Przewodnicząca Komisji
Olga Kisiała. W wyniku głosowania uchwał została przyjęta jednogłośnie w obecności
14 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała Nr XLVI/499/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta
Ustroń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu stanowi załącznik nr 14 do protokołu
m. uchwalenia

Wieloletniego

Programu

Gospodarowania

Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ustroń na lata 2014 – 2020
Pozytywną

opinię

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Malina.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, wobec powyższego przystąpiono do
głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych
biorących udział w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLVI/500/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ustroń na lata 2014 – 2020
stanowi załącznik nr 15 do protokołu
n. ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Kamieniołom Skalica”
zlokalizowanego na terenie Miasta Ustroń
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa Anna
Rottermund przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Dyskusji nie podjęto. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
przez 14 radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XLVI/501/2014 w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego
„Kamieniołom Skalica” zlokalizowanego na terenie Miasta Ustroń stanowi załącznik nr
16 do protokołu
o. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych
nauczycieli
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
który przedstawiła Przewodnicząca Komisji Bogusława Rożnowicz.
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Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w wyniku, którego
uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych biorących udział
w sesji.
Uchwała Nr XLVI/502/2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady
Miasta w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych
nauczycieli stanowi załącznik nr 17 do protokołu
p. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres od lipca do
października 2014 r.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała została
przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLVI/503/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na okres od lipca do października 2014 r. stanowi załącznik nr 18 do protokołu
q. nieuwzględnienia

wezwania

do

usunięcia

naruszenia

interesu

prawnego w uchwale Nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27
marca 2014 r.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina.
Przewodniczący

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Stanisław Malina przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu
uchwały, a w wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności
14 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała Nr XLVI/504/2014 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 19 do protokołu
6. Sprawozdanie

Komisji

Rewizyjnej

z

przeprowadzonej

kontroli

w miesiącu maju br.
Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono pytań w związku z czym
sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.
W okresie międzysesyjnym pisemnych interpelacji nie złożono, wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina uznał ten punkt obrad za wyczerpany.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w miesiącu maju br.
stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
7. Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta.
W sprawach bieżących miasta głos zabrali:
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•

Radna Elżbieta Sikora

•

Radna Izabela Tatar

•

Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Polana Roman Zorychta

•

Radna Powiatowa Anna Suchanek.

8. Sprawy bieżące Rady Miasta
Przewodniczący Rady Stanisław Malina odczytał pismo z Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej dot. uchwały nr XLV/478/2014 w sprawie poparcia
stanowiska

regionalnych

Ogólnopolskiego

organizacji

Porozumienia

samorządowych

Organizacji

–

Samorządowych

sygnatariuszy
w

sprawie

prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na
rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30
sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699), która została przyjęta na sesji dnia 29 maja
2014 r.
Ponadto Przewodniczący obrad poinformował, że:
•

posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 27 sierpnia 2014 r.
o godz. 1500,

•

sesja Rady Miasta odbędzie się dnia
- 23 lipca 2014 r. o godz. 1400
oraz
- 28 sierpnia 2014 r. o godz. 1400.

Przewodniczący Rady zachęcił również radnych do uczestnictwa w imprezach
kulturalnych odbywających się w Ustroniu oraz podziękował radnym, którzy przebrali
się w stroje epokowe na otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego.
9. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta dziękując
radnym oraz gościom za obecność zamknął obrady XLVI sesji Rady Miasta.
Przebieg obrad XLVI sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Protokołowała:

Prowadzący obrady:

Magdalena Fober

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina
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