PROTOKÓŁ NR IX/2015
obrad IX sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1610.
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
VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 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 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty
uzdrowiskowej na terenie Miasta Ustroń, który radni otrzymali drogą elektroniczną.
Konieczność wprowadzenia projektu uchwały omówił Burmistrz Miasta Ireneusz
Szarzec. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia do
porządku obrad w punkcie 5e projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty
uzdrowiskowej na terenie Miasta Ustroń.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie wprowadzili do porządku obrad projekt
uchwały.
Następnie Przewodniczący obrad złożył wniosek o wycofanie punktu 5g z porządku
obrad, tj. projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł
ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń, wyjaśniając iż wycofanie
projektu uchwały podyktowane jest brakiem opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
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W wyniku głosowania radni jednogłośnie wycofali projekt uchwały z porządku obrad.
W związku z powyższym punkt 5 porządku obrad wygląda następująco:
Podpunkty od a do d oraz od h do m nie ulegają zmianie, natomiast podpunkty e do
g otrzymują następujące brzmienie:
e)

wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej na terenie Miasta Ustroń

f)

określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej

g)

udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dodatkowych wniosków do porządku obrad radni nie złożyli.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
4. Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2015 rok
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec szeroko omówił Informację z realizacji budżetu
miasta za I półrocze 2015 r.
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa wypracowała pozytywną opinię do
Informacji, którą przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa. Z uwagi na
brak uwag Przewodniczący obrad przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2015 rok stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
5. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. zmian w budżecie miasta na rok 2015
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i Przestrzegania
Prawa. Pozytywną opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała
przyjęta została jednogłośnie przez 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr IX/88/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 stanowi
złącznik nr 4 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 IX/89/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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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 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 IX/90/2015 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 6 do protokołu.
d. uchylenia uchwały Nr VIII/79/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca
2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Przewodniczący

Komisji

Budżetu

i

Przestrzegania

Prawa

Grzegorz

Krupa

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
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.
Uchwała nr IX/91/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/79/2015 Rady Miasta
Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty
uzdrowiskowej stanowi złącznik nr 7 do protokołu.
e. wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej na terenie Miasta Ustroń
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa wypracowała pozytywną opinię do projektu
uchwały, którą przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa.
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.
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Uchwała nr IX/92/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej na terenie
Miasta Ustroń stanowi złącznik nr 8 do protokołu.
f. określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz zgłosił konieczność wprowadzenia
autopoprawki do projektu uchwały, która polega na zmianie zapisu w § 1 ust. 2
projektu uchwały z zapisu „za każdy dzień pobytu w wysokości 1,40 zł.” na „za każdą
rozpoczętą dobę pobytu w wysokości 1,40 zł.”
W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa wypracowała pozytywną opinię, która
została przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji Grzegorza Krupę.
Wobec braku uwag Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w wyniku, którego
uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych biorących udział
w sesji.
Uchwała nr IX/93/2015 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
stanowi złącznik nr 9 do protokołu.
g. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Architektury,
Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i

Mieszkaniowej.

Opinię

przedstawiła

Przewodnicząca Komisji Adriana Kwapisz-Pietrzyk.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań. 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

IX/94/2015

w

sprawie

udzielenia

dotacji

celowej

na

prace

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków stanowi złącznik nr 10 do protokołu.
h. ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym
Pozytywną opinię Komisji Architektury Inwestycji Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej do projektu uchwały 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.
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Uchwała nr IX/95/2015 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie
gminnym stanowi złącznik nr 11 do protokołu.
i. zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

określenia

przystanków

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia
warunków i zasad korzystania z tych przystanków
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 IX/96/2015 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i
zasad korzystania z tych przystanków stanowi złącznik nr 12 do protokołu.
j. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Ustroń w
wyborach

do

Sejmu

Rzeczypospolitej

Polskiej

i

do

Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Grzegorz Krupa Przewodniczący
Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań. W wyniku głosowania uchwała przyjęta została
jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała nr IX/97/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na
terenie miasta Ustroń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi złącznik nr 13 do protokołu.
k. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej
oraz określenia przedmiotu działania
Przewodniczący obrad zgłosił konieczność wprowadzenia autopoprawki polegającej
na zmianie zapisu w § 1 numeru uchwały, winien być numer ”371”, a nie jak zostało
zapisane „3741”.
W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
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Komisja

Ochrony

Środowiska,

Zdrowia,

Rolnictwa

i

Leśnictwa

pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały. Opinię przedstawiła Przewodnicząca Komisji Anna
Rottermund.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań.
W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała nr IX/98/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji
Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu działania stanowi złącznik nr 14 do
protokołu.
l. wystąpienia z apelem do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie
podjęcia

działań

zwiększających

bezpieczeństwo

na

drodze

wojewódzkiej nr 941 w granicach Miasta Ustroń
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta
Artur Kluz.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała
przyjęta została jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała nr IX/99/2015 w sprawie wystąpienia z apelem do Marszałka Województwa
Śląskiego w sprawie podjęcia działań zwiększających bezpieczeństwo na drodze
wojewódzkiej nr 941 w granicach Miasta Ustroń stanowi złącznik nr 15 do protokołu.
m. nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Grzegorz Krupa Przewodniczący
Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa.
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 IX/100/2015 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa stanowi złącznik nr 16 do protokołu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Staniek Siekierka
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do sprawozdania.
7. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie
od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do informacji.
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Informacja w sprawie przeprowadzonych

zamówień publicznych w okresie

od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń w
dniu 30 kwietnia, 28 maja oraz 25 czerwca 2015 r.
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miasta przyjęto bez
uwag.
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń w dniu

30

kwietnia, 28 maja oraz 25 czerwca 2015 r. stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
9. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w dniach
od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
Również sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta radni przyjęli bez
uwag.
Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w dniach
od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
10. Interpelacje i zapytania radnych
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Artur Kluz poinformował, że
w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne pisemne interpelacje ani zapytania.
Z uwagi na brak ustnych zgłoszeń Przewodniczący obrad Artur Kluz przeszedł do
następnego punktu obrad.
11. Sprawy bieżące Miasta
W tym punkcie obrad głos zabrali:


Przewodniczący Zarządu Osiedla Zawodzie Paweł Mitręga



Naczelnik Wydziału SR Monika Maksymczak



Radny Stanisław Malina



Naczelnik Wydziału IGG Andrzej Siemiński

W tym punkcie obrad Radny Stanisław Malina złożył wniosek formalny o
przeprowadzenie debaty publicznej w temacie:
1)

realizacji II etapu modernizacji stadionu w oparciu o zatwierdzony projekt
wraz z pozwoleniem na budowę z infrastrukturą lekkoatletyczną,

2)

realizacji II etapu w wersji po zmianach tj. boisko piłkarskie usytuowane ze
wschodu na zachód bez infrastruktury lekkoatletycznej nie posiadające
pozwolenia na budowę oraz III etapu nie posiadającego nawet pozwolenia na
realizację inwestycji celu publicznego.

W dyskusji dotyczącej zgłoszonego wniosku formalnego głos zabrali:
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- Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
- Radca Prawny Maria Sikora
- Radny Piotr Nowak
Radny Grzegorz Krupa złożył wniosek w sprawie wprowadzenia tematu pod obrady
sesji w następnym miesiącu.
Radny Stanisław Malina złożył kolejny wniosek o przeprowadzenie głosowania
imiennego powołując się na § 44 pkt 2 Statutu Miasta Ustroń.
Wobec licznych niejasności Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz zarządził 10
minutową przerwę w obradach.
Przewodniczący Rady Miasta po konsultacjach z Radcą Prawnym Marią Sikora
wyjaśnił, że formalny wniosek może być zgłoszony wyłącznie w sprawie porządku
obrad, natomiast głosowanie imienne można przeprowadzać tylko w dwóch
przypadkach, kiedy przez referendum odwołuje się Burmistrza. Przewodniczący
wyjaśnił również, że radny może złożyć przedmiotowy wniosek do Burmistrza Miasta.
W odpowiedzi Radny Stanisław Malina poinformował, iż wniosek w sprawie debaty
publicznej skieruje do Burmistrza Miasta.
W związku z powyższym Radny Grzegorz Krupa wycofał swój wniosek złożony przed
przerwą.
Głos w powyższej sprawie zabrał również radny Krzysztof Pokorny.
W dalszej kolejności w sprawach bieżących Miasta głos zabrali:


Radna Barbara Staniek-Siekierka



Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec



Przewodniczący Zarządu Osiedla Nierodzim Wit Kozub – pisemną
odpowiedź na zapytania udzieli Burmistrz Miasta

12.



Przewodniczący Zarządu Osiedla Poniwiec Sławomir Zwardoń



Przewodniczący Zarządu Osiedla Polana Roman Zorychta.

Sprawy bieżące Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz poinformował, że :
 posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 23 września 2015 r.
o godz. 1530,
 sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 24 września 2015 r. o godz. 1400.
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Przewodniczący obrad przypomniał radnym, że w najbliższym czasie odbędzie się
spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego strefy A, prosząc
jednocześnie radnych o przygotowanie się do tego tematu.
W tym punkcie obrad głos zabrali również:
 Radny Stanisław Malina, który przekazał na ręce Przewodniczącego Rady
Miasta stanowisko biura prawnego czasopisma samorządowego „Wspólnota”
dot. uczestnictwa radnych w komisjach przetargowych jako członek bądź
obserwator oraz zasiadania przez radnych w komisji konkursowej lub jako
obserwator na

stanowisko urzędnicze lub na stanowisko samodzielnego

specjalisty.
 Radny Andrzej Szeja
 Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
 Sekretarz Miasta Ireneusz Staniek
 Radny Grzegorz Krupa.
13.

Zakończenie obrad sesji

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
zamknął obrady IX sesji Rady Miasta Ustroń.
Przebieg obrad IX 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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