PROTOKÓŁ NR VIII/2015
obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1615.
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
VII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 28 maja 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

wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał, które przekazane

zostały radnym drogą elektroniczną tj. projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. oraz projekt
uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta
Ustroń w referendum ogólnokrajowym.
W związku z powyższym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie
wprowadzenia do porządku obrad w punkcie 6q projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie wprowadzili do porządku obrad projekt
uchwały.
Następnie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia do
porządku obrad w punkcie 6r projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania na terenie Miasta Ustroń w referendum ogólnokrajowym.
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Również wprowadzenie tego projektu uchwały zostało jednogłośnie przyjęte przez
radnych.
Dodatkowych wniosków do porządku obrad radni nie złożyli.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
4. Informacja o stanie zasobów mieszkaniowych miasta Ustroń – decyzja
o budowie mieszkań komunalnych
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa wypracowała pozytywną opinię do
Informacji, którą przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa zaznaczając,
że opinia pozytywna dotyczy Informacji o stanie zasobów mieszkaniowych miasta
Ustroń, natomiast

decyzja o budowie mieszkań komunalnych zostanie podjęta

w roku następnym. Z uwagi na brak uwag Przewodniczący obrad przeszedł do
następnego punktu porządku obrad.
Informacja o stanie zasobów mieszkaniowych miasta Ustroń stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
5. Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Ustroń w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił wyniki z przeprowadzonych
konsultacji społecznych.
Radni nie wnieśli uwag.
Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń
w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Miasta w Ustroniu stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. zmian w budżecie miasta na rok 2015
Przewodniczący

Komisji

Budżetu

i

Przestrzegania

Prawa

Grzegorz

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Głos w sprawie zmian w budżecie miasta zabrali:
• Radny Stanisław Malina
• Radny Andrzej Szeja
• Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz.
W wyniku głosowania uchwała przyjęta została większością głosów bowiem:
• za przyjęciem uchwały głosowało

13 radnych

2

Krupa

• przeciw był

1 radny

• wstrzymał się od głosu

1 radny

na 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr VIII/70/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
b. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
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 VIII/71/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
c. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z punktu 6c, 6d oraz 6e
porządku obrad omówiła Skarbnik Miasta Aleksandra Łuckoś.
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 została przyjęta jednogłośnie, bowiem za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych na 15 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała Nr VIII/72/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
d. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu
i Przestrzegania Prawa Grzegorz Krupa.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do projektu w związku z powyższym
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została
przyjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych uczestniczących w sesji.
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Uchwała Nr VIII/73/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
e. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Również do tego projektu uchwały Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa
wypracowała

pozytywną

opinię,

która

została

przedstawiona

przez

Przewodniczącego Komisji Grzegorza Krupę.
Z uwagi braku uwag Przewodniczący Rady Artur Kluz poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie, bowiem za podjęciem
uchwały głosowało 15 radnych na 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr VIII/74/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
f. 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 radni nie wnieśli uwag.
Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa do projektu uchwały
przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie, bowiem za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych na 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr VIII/75/2015 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 10 do protokołu.
g. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Ustroń za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz zgłosił konieczność wprowadzenia
autopoprawki do projektu uchwały. Skarbnik Miasta Aleksandra Łuckoś omówiła
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projekt uchwały oraz zmianę, którą należy wprowadzić do projektu uchwały
polegającą na wykreśleniu zapisu § 1 pkt 2 „przedstawione w szczegółowości nie
mniejszej niż w uchwale budżetowej”.
Radni nie wnieśli uwag do zgłoszonej autopoprawki oraz do projektu uchwały
w związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz zarządził
głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały, która przyjęta
została jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących w sesji.
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa wypracowała pozytywną opinię do projektu
uchwały, którą przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa.
Następnie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu
uchwały, który również przyjęty został jednogłośnie przez 15 radnych biorących
udział w sesji.
Uchwała Nr VIII/76/2015 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta Ustroń za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
h. trybu

prac

nad

szczegółowości

projektem
projektu

uchwały
budżetu

budżetowej
oraz

Miasta

rodzajów

Ustroń,

materiałów

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta
Również ten projekt uchwały pozytywnie został zaopiniowany przez Komisję Budżetu
i Przestrzegania Prawa. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa.
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 VIII/77/2015 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Miasta Ustroń, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta stanowi załącznik nr 12
do protokołu.
i. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji
i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
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.
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Uchwała Nr VIII/78/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
j. określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa do projektu uchwały
przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie, bowiem za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała

Nr

VIII/79/2015

w

sprawie

określenia

wysokości

stawki

opłaty

uzdrowiskowej stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
k. ustanowienia służebności na gruncie gminnym
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Architektury,
Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i

Mieszkaniowej.

Opinię

przedstawiła

Przewodnicząca Komisji Adriana Kwapisz-Pietrzyk.
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz poddał pod
głosowanie projekt uchwały w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie,
bowiem za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr VIII/80/2015 w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
l. zaopiniowania „Propozycji planu Aglomeracji Skoczów”
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 obrad poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie, bowiem za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych uczestniczących
w sesji.
Uchwała Nr VIII/81/2015 w sprawie zaopiniowania „Propozycji planu Aglomeracji
Skoczów” stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
m. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Ustroń
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań.
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W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała Nr VIII/82/2015 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez
Miasto Ustroń stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
n. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta
w Ustroniu
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Z uwagi
na brak pytań Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz zarządził głosowanie
w wyniku, którego uchwała przyjęta została jednogłośnie przez 15 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr VIII/83/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Miasta w Ustroniu stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
o. nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz
Szarzec. Wobec braku uwag ze strony radnych przystąpiono do głosowania
w wyniku, którego uchwała przyjęta została jednogłośnie przez 15 radnych biorących
udział w sesji.
Uchwała Nr VIII/84/2015 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
p. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Również ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza
Miasta Ireneusza Szarca. Radni nie wnieśli uwag ani pytań zatem przystąpiono do
głosowania w wyniku, którego uchwała przyjęta została jednogłośnie przez 15
radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr VIII/85/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
q. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2015 r.
Komisja Koordynacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinię przedstawił
Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz. W wyniku głosowania uchwała przyjęta
została jednogłośnie w obecności 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr VIII/86/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2015 r. stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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r. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Ustroń
w referendum ogólnokrajowym
Pozytywną opinię Komisji Koordynacyjnej do projektu uchwały przedstawił
Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań. W wyniku głosowania uchwała przyjęta została
jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr VIII/87/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na
terenie Miasta Ustroń w referendum ogólnokrajowym stanowi załącznik nr 22 do
protokołu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Staniek Siekierka
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do sprawozdania.
8. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz poinformował, że przed sesją wpłynęło
zapytanie radnej Adriany Kwapisz-Pietrzyk, które przekazane zostanie do Burmistrza
Miasta.
9. Sprawy bieżące Miasta
W tym punkcie obrad głos zabrali:
• Przewodniczący Zarządu Osiedla Polana Roman Zorychta
• Naczelnik Wydziału SR Monika Maksymczak
• Przewodniczący Zarządu Osiedla Nierodzim Wit Kozub
• Radna Maria Jaworska
• Naczelnik Wydziału IGG Andrzej Siemiński
• Przewodniczący Osiedla Ustroń Górny Krzysztof Wojtyniak
• Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
• Komendant Straży Miejskiej Jacek Tarnawiecki
• Radny Andrzej Szeja
• Radna Adriana Kwapisz – Pietrzyk
• Radny Grzegorz Krupa
• Przewodniczący Zarządu Osiedla Zawodzie Paweł Mitręga.
W tym punkcie obrad Pan Krzysztof Ferdyn – organizator imprezy pt. „Lenizm”,
przedstawił plany związane z organizacją w/w imprezy.
8

Ponadto głos w sprawie „Lenizmu” zabrali:
• Radny Stanisław Malina
• Przewodniczący Zarządu Osiedla Zawodzie Paweł Mitręga
• Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
10. Sprawy bieżące Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz poinformował, że :
• posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 26 sierpnia 2015 r.
o godz. 1530,
• sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 27 sierpnia 2015 r. o godz. 1400.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta odczytał pismo Krajowej Rady Sędziów
Społecznych dot. wyboru ławników sądowych.
W tym punkcie obrad głos zabrali również:
• Radna Barbara Staniek – Siekierka
• Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec
• Czesław Matuszyński – były Prezes KL „Czantoria”.
11. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
zamknął obrady VIII sesji Rady Miasta Ustroń.

Przebieg obrad VIII 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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