PROTOKÓŁ NR V/2015
obrad V sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 marca 2015 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1520.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do
protokołu.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz dokonał otwarcia obrad sesji witając
wszystkich radnych, oraz zgromadzonych gości.
Na podstawie listy obecności prowadzący obrady stwierdził, że obrady sesji są
prawomocne.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad
IV sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 26 lutego 2015 r.
Z uwagi na brak uwag Przewodniczący obrad uznał ten punkt porządku obrad za
wyczerpany.
3. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz złożył wniosek
o

zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały z punktu 8 k porządku obrad, tj.

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego
o nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonych numerami: 1777/15, 1780/21
i 1780/22. Wyjaśnienie w powyższej sprawie złożył Burmistrz Miasta Ireneusz
Szarzec.
W wyniku głosowania wniosek Przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośnie
przez 15 radnych uczestniczących w sesji. W związku z powyższym zmianie uległa
kolejność w numeracji poszczególnych punktów porządku obrad. Punkty od „8l” do
„8r” zostały zmienione na punkty od „8k” do „8q”, zmiana została jednogłośnie
przyjęta przez radnych.
Dodatkowych wniosków do porządku obrad radni nie złożyli.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014 r.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej Krzysztof Pokorny
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przestawił pozytywną opinię Komisji do sprawozdania. Uwag ani pytań nie
zgłoszono.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014 r. stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ustroniu za rok 2014
Również do tej Informacji Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej
wypracowała pozytywną opinię, którą przedstawił Przewodniczący Komisji Krzysztof
Pokorny.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za
rok 2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2014 rok
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa zapoznała się ze sprawozdaniem Straży
Miejskiej. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady Artur Kluz przeszedł do
następnego punktu obrad.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2014 rok stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
7. Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia zmian w Statucie Miasta Ustroń
Sekretarz Miasta Ireneusz Staniek przedstawił wnioski z przeprowadzonych
konsultacji. Radni nie wnieśli uwag ani pytań.
Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń
dotyczących uchwalenia zmian w Statucie Miasta Ustroń stanowią załącznik nr 6 do
protokołu.
8. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. zmian w budżecie miasta na rok 2015
W tym punkcie obrad Przewodniczący obrad Artur Kluz poinformował, że do biura
Rady wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały. Zmiany oraz projekt uchwały
przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie
przyjęcia autopoprawki, która została przyjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych
uczestniczących w sesji.
Przewodniczący

Komisji

Budżetu

i

Przestrzegania

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
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Prawa

Grzegorz

Krupa

W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie przez 15 radnych
uczestniczących w sesji.
Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
b. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
Również do tego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa.
W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała Nr V/36/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przed przystąpieniem do kolejnych punktów obrad Przewodniczący Rady Miasta
Artur Kluz wyjaśnił, że radni zapoznali się ze sprawozdaniami instytucji kultury
jednakże nie została wypracowana opinia co do przedstawionych sprawozdań.
Dyrektorzy poszczególnych instytucji kultury zaproszeni zostali celem wyjaśnienia
szczegółów przedłożonych sprawozdań.
c. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
p.n. Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz poinformował, że przed sesją wpłynęła
autopoprawka do projektu uchwały, którą radni otrzymali na stoły w wersji
papierowej. Dyrektor MDK „Prażakówka” Barbara Nawrotek-Żmijewska wyjaśniła, że
błędnie wpisana została wartość w pozycji pasywów stan na 31.12.2014 r. w pozycji
„IV Rozliczenia Międzyokresowe – podpunkt krótkoterminowe”. W przedstawionym
punkcie winna być wartość „10.883,23”, a nie jak błędnie zostało wpisane
„12.663,25”.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej autopoprawki. W wyniku głosowania
wprowadzone

zmiany

zostały

przejęte

jednogłośnie

przez

uczestniczących w posiedzeniu.
Następnie głos w sprawie sprawozdania finansowego zabrali:
• Radny Andrzej Szeja
• Dyrektor MDK „Prażakówka” Barbara Nawrotek - Żmijewska
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15

radnych

• Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
• Skarbnik Miasta Aleksandra Łuckoś.
W wyniku zarządzonego głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie przez 15
radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury p.n. Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
d. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
p.n. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu
W tym punkcie obrad głos w dyskusji zabrali:
• Radny Andrzej Szeja
• Dyrektor Muzeum Ustrońskiego Lidia Szkaradnik
• Skarbnik Miasta Aleksandra Łuckoś
• Radny Grzegorz Krupa.
Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz zarządził głosowanie w wyniku, którego
uchwała

przyjęta

została

jednogłośnie

przez

15

radnych

uczestniczących

w posiedzeniu.
Uchwała Nr V/38/2015 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury p.n. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego
w Ustroniu stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
e. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły w Ustroniu
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W wyniku głosowania uchwała przyjęta
została jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała Nr V/39/2015 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły
w Ustroniu stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
f.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu

Naczelnik Wydziału IGG Andrzej Siemiński przedstawił projekt uchwały.
Projekt

uchwały

został

pozytywnie

zaopiniowany

przez

Komisję

Budżetu

i Przestrzegania Prawa. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa.
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Z uwagi na pozytywną opinię Komisji oraz brak uwag ze strony radnych przystąpiono
do głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez
15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr V/40/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Cieszyńskiemu stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
g. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Projekt uchwały omówiła Natalia Kowalik – pracownik Wydziału SR.
Przewodniczący

Komisji

Budżetu

i

Przestrzegania

Prawa

Grzegorz

Krupa

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała przyjęta została
jednogłośnie przez 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr V/41/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Cieszyńskiemu stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
h. udzielenia

pomocy

finansowej

dla

Powiatu

Cieszyńskiego

na

prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie
Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa do projektu uchwały
przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie, bowiem za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych na 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr V/42/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Cieszyńskiego na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
i.

udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko – Biała na realizację
zadania

–

prowadzenie

Ośrodka

Przeciwdziałania

Problemów

Alkoholowych
Przewodniczący

Komisji

Budżetu

i

Przestrzegania

Prawa

Grzegorz

Krupa

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady Artur Kluz zarządził głosowanie
w wyniku, którego uchwała przyjęta została jednogłośnie przez 15 radnych biorących
udział w sesji.
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Uchwała Nr V/43/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko –
Biała na realizację zadania – prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemów
Alkoholowych stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
j.

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
Projekt uchwały zaopiniowany został przez Komisję Budżetu i Przestrzegania Prawa.
Pozytywną opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania wyniku, którego uchwała przejęta
została jednogłośnie w obecności 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr V/44/2015 w sprawie 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 15 do protokołu.
k. ustanowienia służebności na gruncie gminnym
Naczelnik Wydziału IGG Andrzej Siemiński omówił projekt uchwały.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Architektury,
Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i

Mieszkaniowej.

Opinię

przedstawiła

Przewodnicząca Komisji Adriana Kwapisz-Pietrzyk.
Z uwagi na pozytywną opinię Komisji oraz brak uwag ze strony radnych przystąpiono
do głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 15
radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr V/45/2015 w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
l.

ustanowienia służebności na gruncie gminnym

Również ten projekt uchwały został omówiony przez Naczelnika Wydziału IGG
Andrzeja Siemińskiego.
Przewodnicząca

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Adriana Kwapisz-Pietrzyk przedstawiła pozytywną opinię Komisji do
projektu uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
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jednogłośnie, bowiem za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych na 15 radnych
uczestniczących w sesji.
Uchwała Nr V/46/2015 w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
m. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Ustroń
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący

Komisji

Budżetu

i

Przestrzegania

Prawa

Grzegorz

Krupa

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. Przewodniczący obrad
Artur Kluz z uwagi na brak pytań zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała
przyjęta została jednogłośnie przez 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr V/47/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na
terenie Miasta Ustroń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
n. przyjęcia

regulaminu

korzystania

z

boiska

sportowego

przy

ul. Sportowej 5
Projekt uchwały pozytywnie został zaopiniowany przez Komisję Kultury, Sportu,
Turystyki i Promocji Miasta. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Andrzej
Szeja.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała została
przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr V/48/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska
sportowego przy ul. Sportowej 5 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
o. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII/192/2012 Rady Miasta
Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Hermanice
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu
i Przestrzegania Prawa Grzegorz Krupa.
Z uwagi na brak uwag ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała Nr V/49/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr
XVII/192/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu
Osiedla Hermanice stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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p. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec pozytywnie zaopiniował projekt uchwały,
a w wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15
radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr V/50/2015 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
q. skargi

na

działalność

Kierownika

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej w Ustroniu
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz poinformował, iż ze
względu na szczególny charakter uchwały jeżeli ktoś z Państwa będzie zadawał
pytania dot. spraw osobistych skarżącej powinien zgłosić ten fakt, ponieważ z uwagi
na dobro osobiste obrady powinny zostać wyłączone z jawności.
Radni nie podjęli dyskusji, wobec powyższego w wyniku głosowania uchwała przyjęta
została większością głosów bowiem:
• za przyjęciem uchwały głosowało

12 radnych

• wstrzymało się od głosu

3 radnych

na 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr V/51/2015 w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
W tym punkcie obrad radni nie wnieśli uwag ani pytań.
8. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły dwa
zapytania radnych – radnej Barbary Staniek-Siekierka oraz radnego Marka Górnioka.
Następnie Radna Barbara Staniek-Siekierka złożyła ustne zapytanie dot. pokazów
pirotechnicznych w strefie uzdrowiskowej A miasta oraz kontroli tego typu działań, na
które częściowo odpowiedział Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
9. Sprawy bieżące Miasta
W tym punkcie obrad głos zabrali:
• Radny Krzysztof Pokorny
• Radna Powiatowa Anna Suchanek
• Naczelnik Wydziału IGG Andrzej Siemiński
• Przewodniczący Zarządu Osiedla Polana Roman Zorychta
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• Przewodniczący Zarządu Osiedla Zawodzie Paweł Mitręga
• Radny Roman Siwiec
• Przewodniczący Zarządu Osiedla Hermanice Wincenty Janus.
10. Sprawy bieżące Rady Miasta
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Artur Kluz przypomniał radnym
o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br.
Następnie Przewodniczący Rady przekazał, że:
• posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 29 kwietnia 2015 r.
o godz. 1530,
• sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 30 kwietnia 2015 r. o godz. 1400.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Przewodniczący Rady Miasta Artur
Kluz złożył wszystkim obecnym na sesji serdeczne życzenia.
8. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
zamknął obrady V sesji Rady Miasta Ustroń.

Przebieg obrad V sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na płycie
CD, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Protokołowała

Prowadzący obrady

Magdalena Fober

Przewodniczący Rady Miasta
Artur Kluz
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