PROTOKÓŁ NR XII/2015
obrad XII sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 listopada 2015 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1500.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych (do punktu 8 b
porządku obrad w sesji uczestniczyło 14 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
XI sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 października 2015 r.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w okresie międzysesyjnym zgłoszono
sprostowanie do protokołu. Radni podczas sesji nie zgłosili uwag, wobec
powyższego Przewodniczący obrad przeszedł do następnego punktu porządku
obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad
Radni nie wnieśli uwag ani wniosków do porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
4. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w
budżecie Miasta na 2015 rok
Naczelnik Wydziału IGG Andrzej Siemiński przedstawił Informację. Radni nie wnieśli
uwag ani pytań.
Pozytywną opinię do Informacji przedstawiła Przewodnicząca Komisji Architektury,
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Adriana Kwapisz-Pietrzyk.
Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie
Miasta na 2015 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
Rady

Miasta

Ustroń

w

sprawie
1

przyjęcia

Strategii

Rozwiązywania

Problemów Społecznych Gminy Ustroń na lata 2016 – 2020
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił wnioski z przeprowadzonych
konsultacji społecznych. Radni nie wnieśli uwag ani pytań.
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta
Ustroń w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Ustroń na lata 2016 – 2020 stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
6. Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia
warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta
Ustroń
Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych przedstawił Burmistrz Miasta
Ireneusz Szarzec. Radni nie wnieśli uwag.
Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń
dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania
finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń stanowią załącznik nr 5 do
protokołu.
7. Wnioski z przeprowadzonych konsultacji aktów prawa miejscowego z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił wnioski z przeprowadzonych
konsultacji społecznych. W tym punkcie obrad głos zabrał również Przewodniczący
Zarządu Osiedla Nierodzim Wit Kozub.
Wnioski z przeprowadzonych konsultacji aktów prawa miejscowego z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią załącznik nr 6 do protokołu.
8.

Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. przystąpienia do Projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywny
powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w
obszarze

pomocy

Europejskiego

społecznej”

Funduszu

współfinansowanego

Społecznego

w

ramach

ze

środków

Regionalnego

Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Rodziny i
Polityki Społecznej. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Krzysztof Pokorny.
Wobec braku uwag ze strony radnych przystąpiono do głosowania w wyniku, którego
uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych obecnych na tą
chwilę na sesji.
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Uchwała Nr XII/127/2015 w sprawie przystąpienia do Projektu pozakonkursowego
pod nazwą „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno –
zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

ramach

Regionalnego

Programu

operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
b. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2016
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa. Radni nie wnieśli uwag.
W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych
obecnych na tą chwilę na sesji.
Uchwała Nr XII/128/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
c. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
rok 2016
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu i
Przestrzegania Prawa Grzegorz Krupa.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została
przyjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych, bowiem na sesję przyszedł radny
Andrzej Szeja.
Uchwała Nr XII/129/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
d. określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Również do tego projektu uchwały Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa
wypracowała

pozytywną

opinię,

która

została

przedstawiona

przez

Przewodniczącego Komisji Grzegorza Krupę.
Z uwagi braku pytań Przewodniczący Rady Artur Kluz poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie, bowiem za
podjęciem uchwały głosowało 15 radnych uczestniczących w sesji.
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Uchwała Nr XII/130/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i
informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
e. 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 biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XII/131/2015 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 11 do protokołu.
f.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i
szkół, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i
wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczania dotacji

Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwał. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Krzysztof Pokorny.

Wobec

braku uwag ze strony radnych przystąpiono do głosowania w wyniku, którego
uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych obecnych na sesji.
Uchwała Nr XII/132/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i szkół, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobierania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczania dotacji stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
g. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta
Ustroń
Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa wypracowała
pozytywną opinię do projektu uchwały, którą przedstawiła Przewodnicząca Komisji
Anna Rottermund.
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 XII/133/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
h. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłat
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa Anna
Rottermund przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. Pozytywną
opinię do projektu uchwały przedstawił również Grzegorz Krupa Przewodniczący
Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa.
Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XII/134/2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki opłat stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
i.

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Również do tego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. Pozytywną opinię do
projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska,
Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa Anna Rottermund.
W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych
uczestniczących w sesji.
Uchwała Nr XII/135/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
j.

częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa oraz Komisja
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa. Przewodniczący Komisji
przedstawili pozytywne opinie do projektu.
Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XII/136/2015 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
k. wysokości dziennych stawek opłaty targowej
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Przewodniczący

Komisji

Budżetu

i

Przestrzegania

Prawa

Grzegorz

Krupa

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. Z uwagi na brak pytań
przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała przyjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XII/137/2015 w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
l.

określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na
terenie Miasta Ustroń

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury, Sportu,
Turystyki i Promocji Miasta. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Andrzej
Szeja.
Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XII/138/2015 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania
finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
m. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
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 XII/139/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
n. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Ustroń na lata 2016 – 2020
W tym punkcie obrad została przedstawiona prezentacja na temat Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustroń na lata 2016 – 2020.
Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Krzysztof Pokorny. Radni nie
wnieśli uwag ani pytań do projektu w związku z powyższym Przewodniczący obrad
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zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie w
obecności 15 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała Nr XII/140/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Ustroń na lata 2016 – 2020 stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
o. gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie Miasta Ustroń na lata 2016 – 2020
Przewodniczący Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej Krzysztof Pokorny
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Pytań ani uwag nie zgłoszono wobec powyższego przystąpiono do głosowania
w wyniku, którego uchwała przyjęta została jednogłośnie przez 15 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
Uchwała Nr XII/141/2015 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Miasta Ustroń na lata 2016 – 2020
stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
p. przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny dla Gminy Ustroń
na lata 2016 – 2018
Również ten projekt uchwały pozytywnie został zaopiniowany przez Komisję Oświaty,
Rodziny i Polityki Społecznej. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Krzysztof
Pokorny.
Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała Nr XII/142/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania
Rodziny dla Gminy Ustroń na lata 2016 – 2018 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
W okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie.
15. Sprawy bieżące Miasta
W tym punkcie obrad głos zabrali:
• Radny Krzysztof Pokorny
• Radna Jolanta Hazuka
• Naczelnik Wydziału IGG Andrzej Siemiński.
16. Sprawy bieżące Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz poinformował, że :
• posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 21 grudnia 2015 r.
7

godz. 1530,
• sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 22 grudnia 2015 r. o godz. 1400.
Następnie

Przewodniczący

obrad

poinformował

radnych

o

konieczności

przygotowania planu sesji tematycznych oraz planów pracy poszczególnych komisji
na 2016 rok.
17. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
zamknął obrady XII sesji Rady Miasta Ustroń.

Przebieg obrad XII 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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