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PROTOKÓŁ NR XLVII/2014
obrad XLVII sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 23 lipca 2014 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1440.
Na ogólną liczbę 14 radnych w sesji uczestniczyło 12 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 przekazania
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora
Prokuratury Okręgowej w Bielsku - Białej wraz z odpowiedzią na skargę.
W wyniku głosowania dodatkowy projekt uchwały został wprowadzony do porządku
obrad jako punkt 5 d.
Następnie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku
obrad uzupełnionego o dodatkowy punkt 5d. W wyniku głosowania porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie przez 12 radnych uczestniczących na tą chwilę
w posiedzeniu.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Przyjęcie

protokołu

Nr

XLVI/2014

z

sesji

Rady

Miasta

z

dnia

26 czerwca 2014 r.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu wobec powyższego Przewodniczący
obrad uznał protokół Nr XLVI/2014 za przyjęty.
4. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Ustroń dotyczących uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących
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ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz
Szarzec.
Powyższa informacja została przyjęta bez uwag.
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń
dotyczących uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na
wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
5. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. zmieniająca

uchwałę

w

dofinansowanie kosztów

sprawie

udzielenia

dotacji

celowej

na

inwestycji służących ochronie powietrza

polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na
terenie Miasta Ustroń
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec szeroko omówił projekt uchwały. Głos w sprawie
projektu zabrał również radny Józef Gogółka. Przewodnicząca Komisji Ochrony
Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa Anna Rottermund przedstawiła
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 12 radnych
obecnych na sesji.
Uchwała Nr XLVII/505/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza
polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie
Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
b. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
Projekt uchwały przedstawiła Maria Sikora – Radca Prawny Urzędu Miasta.
Głos w sprawie projektu uchwały zabrał radny Józef Gogółka.
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił pozytywną opinię do projektu
uchwały, a w wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności
12 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLVII/506/2014 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
c. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
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Również ten projekt uchwały przedstawiła Maria Sikora – Radca Prawny Urzędu
Miasta.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz
Szarzec. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad zarządził głosowanie
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XLVII/507/2014 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
d. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielsku - Białej wraz
z odpowiedzią na skargę
Projekt uchwały przedstawiła Radca Prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Teresa Banszel.
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił pozytywną opinię do projektu
uchwały, a w wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności
12 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XLVII/508/2014 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w BielskuBiałej wraz z odpowiedzią na skargę stanowi załącznik nr 7 do protokołu
6. Interpelacje
W okresie międzysesyjnym pisemnych interpelacji nie złożono, wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina uznał ten punkt obrad za
wyczerpany.
7. Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta.
W sprawach bieżących miasta radni nie zabrali głosu.
8. Sprawy bieżące Rady Miasta
Przewodniczący Rady Stanisław Malina poinformował, że otrzymaliśmy pismo dot.
działalności Biblioteki Miejskiej oraz odczytał pismo Petra Horzyka w sprawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
Ponadto Przewodniczący obrad przypomniał radnym, że:
•

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

•

sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 28 sierpnia 2014 r. o godz. 1400.
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Przewodniczący Rady zachęcił również radnych do uczestnictwa w imprezach
kulturalnych odbywających się w Ustroniu.
9. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta dziękując
radnym oraz gościom za obecność zamknął obrady XLVII sesji Rady Miasta.
Przebieg obrad XLVII sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Protokołowała:

Prowadzący obrady:

Magdalena Fober

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina
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