Protokół Nr I/2014
obrad I sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 1 grudnia 2014 r.
Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1540.
W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz zaproszeni goście.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości, stanowią załącznik nr 1 do
protokołu.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Zgodnie ze stosownym zapisem ustawy o samorządzie gminnym, sesję otworzyła
radna senior Barbara Staniek-Siekierka, która przewodniczyła obradom do czasu
wyboru Przewodniczącego Rady.
Radna senior Barbara Staniek-Siekierka na podstawie listy obecności stwierdziła
prawomocność obrad sesji.
Na wstępie Przewodnicząca obrad przywitała radnych oraz zgromadzonych gości.
Następnie dzieci ze Stowarzyszenia „Można Inaczej” wręczyły radnym zaproszenia na
„Jasełka”, które odbędą się dnia 22 grudnia 2014 r., o godz. 1100 w siedzibie
Stowarzyszenia przy ul. Rynek 4 w Ustroniu.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Jolanta Krajewska – Gojny wręczyła
radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta Ustroń
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Jolanta Krajewska – Gojny wręczyła
Burmistrzowi Ireneuszowi Szarcowi zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta.
4. Złożenie ślubowania przez radnych
Prowadząca obrady Barbara Staniek-Siekierka objaśniła radnym sposób złożenia
ślubowania.
Tekst ślubowania o poniższej treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców ” odczytała radna senior Barbara Staniek-Siekierka,
a następnie w kolejności alfabetycznej każdy z radnych złożył stosowne ślubowanie
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wypowiadając słowo „ślubuję” przy czym radni: Marek Górniok, Jolanta Hazuka, Maria
Jaworska, Artur Kluz, Grzegorz Krupa, Adriana Kwapisz-Pietrzyk, Piotr Nowak,
Krzysztof Pokorny, Piotr Roman oraz Anna Rottermund do roty ślubowania dodali
słowa „tak mi dopomóż Bóg”.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Radny Grzegorz Krupa zgłosił
następujące kandydatury radnych do składu Komisji Skrutacyjnej: radną Marię
Jaworską, radnego Romana Siwiec oraz radnego Piotra Romana. Innych kandydatur
nie zgłoszono, zatem po zamknięciu listy kandydatów oraz wyrażeniu zgody przez
każdego ze zgłoszonych kandydatów radna senior Barbara Staniek-Siekierka
zarządziła głosowanie nad zgłoszonym składem Komisji, w wyniku którego Komisja
Skrutacyjna w składzie: Maria Jaworska, Roman Siwiec, Piotr Roman została wybrana
jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń
Na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszono jedną kandydaturę –
radnego Artura Kluza. Zgłoszenia dokonał radny Krzysztof Pokorny.
Po wyrażeniu zgody przez kandydata przystąpiono do czynności wyborczych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roman Siwiec przedstawił radnym zasady
głosowania tajnego.
W wyniku tajnego głosowania na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń
jednogłośnie został wybrany radny Artur Kluz, bowiem za jego kandydaturą głosowało
15 radnych na 15 radnych uczestniczących w sesji.
Wyniki głosowania odczytał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roman Siwiec.
Protokół z tajnego głosownia oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 2 do
protokołu.
Następnie radna senior Barbara Staniek-Siekierka zarządziła głosowanie nad
stosownym projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
Ustroń, która została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących
w posiedzeniu.
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
W związku z dokonanym wyborem przewodniczenie dalszym obradom sesji objął
nowo wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta Artur Kluz.

2

Podejmując głos Przewodniczący Rady Miasta podziękował radnym za wybór oraz
stwierdził, że pełniąc tą funkcję dołoży wszelkich starań aby współpraca w Radzie
przebiegała sprawnie i merytorycznie.
7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Ustroń
Burmistrz

Miasta

Ireneusz

Szarzec

złożył

ślubowanie

powtarzając

za

Przewodniczącym obrad Arturem Kluzem tekst ślubowania „obejmując urząd
burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony
mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
miasta -ślubuję”.
8. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz zarządził 15 minutową
przerwę celem zapoznania się z propozycjami dotyczącymi zmian w porządku obrad,
które radni otrzymali przed sesją.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz złożył wnioski o rozszerzenie
porządku obrad w ten sposób, że:
•

w miejsce punktu 9 wprowadzić - „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Ustroń”, następnie:
Punkt 9a) „powołanie Komisji Skrutacyjnej”,
Punkt 9b) „zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta”,
Punkt 9 c) „przeprowadzenie głosowania (tajnego)”,
Punkt 9 d) „podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta”
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek,
•

w punkcie 10 porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego i członków tej Komisji

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek,
•

kolejny wniosek dotyczył wprowadzenia w punkcie 11 porządku obrad projektu
uchwały w sprawie powołania pozostałych stałych komisji Rady Miasta
i określenia zakresu ich działania

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek,
•

wprowadzenie w

punkcie 12 porządku obrad wybór przewodniczących

i członków stałych komisji Rady Miasta oraz podjęcie uchwały w tej sprawie
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek,
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•

wprowadzenia w punkcie 13 porządku obrad projektu uchwały w sprawie
złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta Ustroń

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek,
•

wprowadzenia w punkcie 14 porządku obrad projektu uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Ustroń

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek,
•

wprowadzenia w punkcie 14 porządku obrad spraw bieżących Rady Miasta

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek,
Po przyjęciu zmian do porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
odczytał przyjęty porządek obrad.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ustroń
a. powołanie Komisji Skrutacyjnej
Radny Grzegorz Krupa zgłosił następujące kandydatury radnych do składu Komisji
Skrutacyjnej: radną Marię Jaworską, radnego Romana Siwiec oraz radnego Piotra
Romana. Innych kandydatur nie zgłoszono, zatem po zamknięciu listy kandydatów
oraz wyrażeniu zgody przez każdego ze zgłoszonych kandydatów Przewodniczący
Rady Miasta Artur Kluz zarządził głosowanie nad zgłoszonym składem Komisji,
w wyniku którego Komisja Skrutacyjna w składzie: Maria Jaworska, Roman Siwiec,
Piotr Roman została wybrana jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.
b. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta
Na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miasta zgłoszono kandydaturę radnej
Anny Rottermund. Zgłoszenia dokonała radna Adriana Kwapisz-Pietrzyk.
c. przeprowadzenie głosowania (tajnego)
Po wyrażeniu zgody przez kandydatkę przystąpiono do czynności wyborczych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roman Siwiec przedstawił radnym zasady
głosowania tajnego.
W wyniku tajnego głosowania na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Ustroń jednogłośnie została wybrana radna Anna Rottermund, bowiem za jej
kandydaturą głosowało 15 radnych na 15 radnych uczestniczących w sesji.
Wyniki głosowania odczytał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roman Siwiec.
Protokół z tajnego głosownia oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 4 do
protokołu.
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d. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz zarządził głosowanie nad
stosownym projektem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Ustroń, która została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących
w posiedzeniu.
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ustroń stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru
Przewodniczącego i członków tej Komisji
Przewodniczący obrad Artur Kluz poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Jan Zachar zgłosił kandydaturę radnej Barbara Staniek - Siekierka, która
wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania Radna Barbara StaniekSiekierka została wybrana na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, bowiem za
kandydaturą głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu – na 15 radnych
biorących udział w sesji.
Następnie radna Barbara Staniek - Siekierka zaproponowała kandydatury na członków
Komisji: radną Jolantę Hazukę oraz radnego Piotra Romana, którzy również wyrazili
zgodę na kandydowanie. W wyniku zarządzonego głosowania członkowie Komisji
zostali wybrani jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego i członków tej Komisji,
która została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji. Powyższa
uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych stałych komisji Rady
Miasta i określenie zakresu ich działania
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania,
w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych biorących
udział w sesji.
Uchwała w sprawie powołania pozostałych stałych komisji Rady Miasta i określenia
zakresu ich działania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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12. Wybór przewodniczących i członków stałych komisji Rady Miasta oraz
podjęcie uchwały w tej sprawie
Przewodniczący obrad Artur Kluz zgłosił kandydatów na Przewodniczących Komisji
Rady Miasta.

Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa
Na stanowisko Przewodniczącego Komisji zgłoszony został radny Grzegorz Krupa.
Zgłoszenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz. Innych propozycji nie
wniesiono, zatem po wyrażeniu zgody przez kandydata Przewodniczący obrad
zarządził głosowanie, w wyniku którego radny Grzegorz Krupa został wybrany
jednogłośnie na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa przez
15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.

Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz zgłosił na Przewodniczącą Komisji radną
Adrianę Kwapisz-Pietrzyk, która wyraził zgodę na kandydowanie. Innych propozycji
nie wniesiono, wobec powyższego przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
radna Adriana Kwapisz-Pietrzyk jednogłośnie została wybrana na Przewodniczącą
Komisji Architektury Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przez 15
radnych biorących udział w sesji.

Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej
Kandydaturę radnego Krzysztofa Pokornego na Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Rodziny i Polityki Społecznej zgłosił Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz. Radny
wyraził zgodę na kandydowanie uzyskując w wyniku zarządzonego głosowania
poparcie większości radnych, bowiem za kandydaturą głosowało 14 radnych, 1 radny
wstrzymał się od głosu na 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.

Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz zgłosił na Przewodniczącego Komisji radnego
Andrzeja Szeję, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych propozycji nie
wniesiono, wobec powyższego przystąpiono do głosowania, w wyniku którego radny
Andrzej Szeja jednogłośnie został wybrany na Przewodniczącego Komisji Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji Miasta w obecności 15 radnych biorących udział w sesji.
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Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa
Na funkcję Przewodniczącego Komisji zgłoszona została radna Anna Rottermund.
Zgłoszenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz. Po wyrażeniu zgody
przez kandydatkę Przewodniczący obrad zarządził głosowanie, w wyniku którego
radna Anna Rottermund została wybrana na Przewodniczącą Komisji Ochrony
Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa większością głosów, bowiem za
kandydaturą głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu na 15 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.

Komisja Programowa Gazety Ustrońskiej
Przewodniczący Rady Artur Kluz zgłosił na Przewodniczącego Komisji radnego
Piotra Nowaka. Innych kandydatur nie zgłoszono. Po wyrażeniu zgody przez
radnego przystąpiono do głosowania, w wyniku którego radny Piotr Nowak został
wybrany na Przewodniczącego Komisji Programowej Gazety Ustrońskiej
większością głosów, bowiem za kandydaturą głosowało 14 radnych, 1 radny
wstrzymał się od głosu na 15 radnych biorących udział w sesji.

W związku z dokonanym wyborem Przewodniczących Komisji przystąpiono do
wyboru pozostałych członków Komisji. Propozycje zgłaszali Przewodniczący
poszczególnych Komisji.

Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa
Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa zaproponował do składu Komisji
następujących radnych:
•

Andrzej Szeja

•

Krzysztof Pokorny

•

Maria Jaworska

•

Artur Kluz.

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Proponowany skład został jednogłośnie przyjęty przez 15 radnych uczestniczących
w posiedzeniu.
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Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Do składu Komisji zostali zgłoszeni przez Przewodniczącą Komisji Adrianę
Kwapisz-Pietrzyk radni:
•

Marek Górniok

•

Grzegorz Krupa

•

Piotr Roman

•

Jolanta Hazuka

•

Roman Siwiec,

którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przedstawiony

skład

Komisji

został

przyjęty

jednogłośnie

przez

15 radnych biorących udział w sesji.

Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej
Przewodniczący Komisji Krzysztof Pokorny do składu Komisji zaproponował
następujących radnych:
•

Artur Kluz

•

Jan Zachar

•

Piotr Nowak

•

Stanisław Malina,

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przystąpiono do głosowania w wyniku, którego proponowany skład Komisji został
przyjęty jednogłośnie, przez 15 radnych biorących udział w posiedzeniu.

Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
Do składu Komisji Przewodniczący Komisji Andrzej Szeja zaproponował radnych:
•

Barbara Staniek-Siekierka

•

Adriana Kwapisz-Pietrzyk

•

Anna Rottermund

•

Jan Zachar.

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przystąpiono do głosowania w wyniku, którego proponowany skład Komisji został
przyjęty jednogłośnie, przez 15 radnych biorących udział w posiedzeniu
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Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa
Skład Komisji Przewodniczącą Komisji Anna Rottermund zgłosiła następujących
radni:
•

Maria Jaworska

•

Piotr Nowak

•

Marek Górniok

•

Roman Siwiec

•

Stanisław Malina.

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie, a w wyniku glosowania powyższy skład
Komisji został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych biorących udział w sesji.

Komisja Programowa Gazety Ustrońskiej
Przewodniczący Komisji Piotr Nowak do składu Komisji zaproponował radnych:
•

Roman Siwiec

•

Stanisław Malina.

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku zarządzonego głosowania skład
Komisji został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących w sesji.
W wyniku powyższych ustaleń przystąpiono do głosowania nad składem stałych
Komisji Rady Miasta Ustroń.

Stosowny w tej sprawie projekt uchwały został

przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących komisji i członków stałych komisji
Rady Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta
Ustroń
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do projektu uchwały. W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała w sprawie złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta Ustroń stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
Miasta Ustroń
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz proponując
następujące wysokości wynagrodzenia:
1) wynagrodzenie zasadnicze 6.000 zł
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2) dodatek funkcyjny 2.100 zł
3) dodatek specjalny w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec powyższego
przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta
jednogłośnie w obecności 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Ustroń stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
15. Sprawy bieżące Rady Miasta
Przewodniczący Rady poinformował radnych, aby zapoznali się z materiałami, które
otrzymali przed sesją, tj:
•

Kodeks Etyczny Radnego

•

Statut Miasta Ustroń

•

Ustawę o samorządzie gminnym

•

Projekt budżetu Miasta Ustroń na 2015 rok wraz z WPF.

Następnie Mecenas Maria Sikora przedstawiła radnym obowiązki związane z objęciem
mandatu radnego, dot. oświadczeń majątkowych i prowadzenia działalności
gospodarczej.
Przewodniczący

Rady

Miasta

poinformował

radnych

o

terminie

Komisji

Koordynacyjnej, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2014 r. o godz. 1530, oraz
o terminie II sesji Rady Miasta, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2014 r. o godz. 1400.
16. Zakończenie
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta dziękując
radnym oraz gościom za obecność zamknął obrady I sesji Rady Miasta.

Przebieg obrad I sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na płycie
CD, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Protokołowała

Prowadzący obrady

Magdalena Fober

Artur Kluz
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