PROTOKÓŁ NR XIII/2015
obrad XIII sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1540.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do
protokołu.
Przed otwarciem obrad dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 złożyły życzenia
świąteczne władzom miasta.
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
XII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2015 r.
Radni nie wnieśli uwag ani sprostowań do protokołu.
3. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad
Radni nie wnieśli wniosków do porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
4. Informacja dotycząca autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta
Ustroń na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Pozytywną opinię do Informacji przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu
i Przestrzegania Prawa Grzegorz Krupa. Radni nie wnieśli uwag ani pytań.
Informacja dotycząca autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta Ustroń
na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
5.

Wnioski

z

przeprowadzonych

konsultacji

z

mieszkańcami

oraz

organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń
dotyczących projektu uchwały aktu prawa miejscowego w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Miasta Ustroń
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił wnioski z przeprowadzonych
konsultacji. Radni nie wnieśli uwag ani pytań.
Wnioski z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały
aktu prawa miejscowego w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Miasta Ustroń stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
6. Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Ustroń dotyczących programu współpracy Miasta Ustroń z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych przedstawił Burmistrz Miasta
Ireneusz Szarzec. Radni nie wnieśli uwag.
Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń
dotyczących programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016 stanowią załącznik nr 5 do protokołu.
7.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara StaniekSiekierka. Radni nie wnieśli uwag.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
8. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Głos w sprawie projektu uchwały zabrali:
•

radny Stanisław Malina,

•

Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz,

•

radny Grzegorz Krupa,

•

radny Andrzej Szeja.

Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów, bowiem:
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• za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
• wstrzymał się od głosu 1 radny,
na 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XIII/143/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
b. uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2016
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił projekt budżetu na 2016 rok.
Głos w sprawie projektu budżetu na 2016 rok zabrali:
• radna Barbara Staniek-Siekierka,
• radny Stanisław Malina,
• radny Grzegorz Krupa,
• Przewodniczący Zarządu Osiedla Polana Roman Zorychta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Grzegorz Kupa przedstawił
pozytywną opinię Komisji do projekt uchwały.
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że wszystkie Komisje Rady
Miasta na posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2016 r.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów, bowiem:
• za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
• wstrzymał się od głosu 1 radny,
na 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XIII/144/2015 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2016
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
c. zmian w budżecie miasta na rok 2015
Projekt uchwały przedstawiła Aleksandra Łuckoś Skarbnik Miasta.
Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa do projektu uchwały
przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do projektu w związku z powyższym w wyniku
głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych biorących
udział w sesji.
Uchwała nr XIII/145/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
d. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
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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 15 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała nr XIII/146/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
e. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta
Ustroń
Głos w sprawie projektu uchwały zabrali:
•

radna Barbara Staniek-Siekierka,

•

Przedstawiciel WZC Piotr Kawka.

Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa wypracowała
pozytywną opinię do projektu uchwały, którą przedstawiła Przewodnicząca Komisji
Anna Rottermund.
W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych
uczestniczących w sesji.
Uchwała nr XIII/147/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na terenie Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
f.

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Miasta Ustroń

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa Anna
Rottermund 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
jednogłośnie, bowiem za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych na 15 radnych
uczestniczących w sesji.
Uchwała nr XIII/148/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

składanej

przez

właścicieli

nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
g. przyjęcia

programu

współpracy

Miasta

Ustroń

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
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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 XIII/149/2015 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3.
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
h. ustanowienia służebności przesyłu 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 XIII/150/2015 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie
gminnym stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
i.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz
Szarzec. Radni nie wnieśli uwag ani pytań w związku z powyższym przystąpiono do
głosowania w wyniku, którego uchwała przyjęta została jednogłośnie przez 15
radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XIII/151/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2016 r. stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
W okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie. Z uwagi
na brak ustnych zgłoszeń Przewodniczący obrad Artur Kluz przeszedł do następnego
punktu obrad.
10. Sprawy bieżące Miasta
W tym punkcie obrad głos zabrali:
• Przewodniczący Zarządu Osiedla Polana Roman Zorychta,
• radny Jan Zachar,
• radny Grzegorz Krupa.
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11. Sprawy bieżące Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz poddał pod głosowanie plan sesji
tematycznych na rok 2016, który został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Plan sesji tematycznych na rok 2016 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący obrad poinformował, że :
• posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 27 stycznia 2016 r.
godz. 1530,
• sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 28 stycznia 2016 r. o godz. 1400.
Następnie

Przewodniczący

obrad

poinformował

radnych

o

konieczności

przygotowania planów pracy poszczególnych komisji na 2016 rok.
W tym punkcie obrad głos zabrał również radny Stanisław Malina oraz radna Adriana
Kwapisz-Pietrzyk.

Z

okazji

zbliżających

się

Świąt

Bożego

Narodzenia

oraz

Nowego

Roku

Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz złożył wszystkim obecnym na sesji
serdeczne życzenia oraz zaprosił do wspólnego dzielenia się świątecznym opłatkiem.
Życzenia świąteczne złożyła również radna powiatowa Anna Suchanek.
12. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
zamknął obrady XIII sesji Rady Miasta Ustroń.

Przebieg obrad XIII sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Protokołowała

Prowadzący obrady

Magdalena Fober

Przewodniczący Rady Miasta
Artur Kluz
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