Protokół Nr XXIV/2016
obrad XXIV sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1545.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecność radnej
Jolanty Hazuka została usprawiedliwiona.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości, stanowią załącznik nr 1 do
protokołu.
1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń Artur Kluz dokonał otwarcia obrad sesji witając
wszystkich radnych oraz zgromadzonych gości, stwierdzając jednocześnie quorum
uprawniające Radę do podejmowania uchwał.
2.

Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu

z obrad XXIII sesji Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r.
W okresie międzysesyjnym nie zgłoszono sprostowań do protokołu.
3.

Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miasta zawnioskował o wprowadzenie do
porządku obrad dwóch dodatkowych projektów uchwał:
- w punkcie „6p” projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z odpowiedzią na skargę. Radni nie wnieśli
uwag. W wyniku głosowania projekt uchwały jednogłośnie został wprowadzony do
porządku obrad w obecności 14 radnych biorących udział w sesji.
- w punkcie „6q” projekt uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do Ministra Zdrowia
o

wpisanie

Śląskiego

Centrum

Reumatologii,

Rehabilitacji

i

Zapobiegania

Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością do sytemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej. Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania projekt uchwały
jednogłośnie został wprowadzony do porządku obrad w obecności 14 radnych
biorących udział w sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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4.

Informacja dotycząca autopoprawki do projektu uchwały budżetowej
Miasta Ustroń na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń

Autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej omówił Burmistrz Miasta Ireneusz
Szarzec. Radni nie wnieśli uwag.
Pozytywną opinię do Informacji przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu
i Przestrzegania Prawa Grzegorz Krupa.
5.

Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Ustroń dotyczących udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na
wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta
Ustroń

Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił wnioski z przeprowadzonych
konsultacji. Radni nie wnieśli uwag ani pytań w związku z powyższym Przewodniczący
obrad przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń
dotyczących udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
6.

Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Głos w sprawie projektu uchwały zabrał radny Stanisław Malina.
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa. W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta większością głosów bowiem:
•

za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych

•

przeciw przyjęciu uchwały głosował 1 radny

•

wstrzymał się od głosu 1 radny,

na 14 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała nr XXIV/265/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
b. uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2017
Projekt uchwały szeroko omówił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Grzegorz Krupa zabrał głos
w sprawie projektu uchwały oraz przedstawił pozytywną opinię Komisji.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów bowiem:
•

za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych

•

przeciw głosował 1 radny

•

wstrzymał się od głosu 1 radny,

na 14 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała nr XXIV/266/2016 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2017
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
c. zmian w budżecie miasta na rok 2016
Również ten projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu
i Przestrzegania Prawa Grzegorz Krupa.
Radni nie wnieśli uwag, wobec powyższego w wyniku głosowania uchwała przyjęta
została jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji.
Uchwała nr XXIV/267/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
d. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Grzegorz Krupa. Radni nie wnieśli uwag
w związku z powyższym przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała
została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała nr XXIV/268/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
e. nabycia w drodze kupna udziałów w nieruchomości przy ul. Laskowej
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału IGG Andrzej Siemiński. 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 Miasta Artur Kluz poddał pod
głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
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jednogłośnie, bowiem za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych na 14 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXIV/269/2016 w sprawie nabycia w drodze kupna udziałów
w nieruchomości przy ul. Laskowej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
f.

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej przy ulicy
Sztwiertni

Przewodnicząca

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Adriana Kwapisz-Pietrzyk omówiła projekt uchwały oraz przedstawiła
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów, bowiem:
• za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych
• wstrzymał się od głosu 1 radny,
na 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXIV/270/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
położonej przy ulicy Sztwiertni stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
g. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta
Ustroń
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa Anna
Rottermund przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały,
który został przyjęty jednogłośnie przez 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXIV/271/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na terenie Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
h. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania,
wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczania dotacji
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty,
Rodziny i Polityki Społecznej Krzysztof Pokorny. Radni nie wnieśli uwag, wobec
powyższego w wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie przez
14 radnych obecnych na sesji.
Uchwała nr XXIV/272/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobierania, wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczania dotacji stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
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i.

zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

udzielenia

dotacji

celowej

na

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza
polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na
terenie Miasta Ustroń
Komisja

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa wypracowała

pozytywną opinię do projektu uchwały, którą przedstawiła Przewodnicząca Komisji
Anna Rottermund.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXIV/273/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na
wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
j.

zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki
sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Andrzej Szeja
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 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXIV/274/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
k. rozwiązania Komisji Programowej Gazety Ustrońskiej
Głos w sprawie projektu uchwały zabrali:
•

Przewodniczący Komisji Programowej Gazety Ustrońskiej Piotr Nowak

•

Radny Stanisław Malina.

Pozytywną

opinię Komisji Koordynacyjnej do projektu uchwały przedstawił

Przewodniczący Artur Kluz.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów, bowiem:
• za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych
• przeciw przyjęciu uchwały głosował 1 radny
• wstrzymało się od głosu 2 radnych,
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na 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXIV/275/2016 w sprawie rozwiązania Komisji Programowej Gazety
Ustrońskiej stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
l.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta
i określenia zakresu ich działań

Również ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Koordynacyjną. Opinię przedstawił Przewodniczący Artur Kluz.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
większością głosów, bowiem:
• za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych
• przeciw przyjęciu uchwały głosował 1 radny
• wstrzymał się od głosu 1 radny,
na 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXIV/276/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji
Rady Miasta i określenia zakresu ich działań stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
m. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i członków
stałych komisji Rady Miasta Ustroń
Pozytywną

opinię Komisji Koordynacyjnej do projektu uchwały przedstawił

Przewodniczący Artur Kluz.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała została
przyjęta większością głosów, bowiem:
• za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych
• przeciw przyjęciu uchwały głosował 1 radny
• wstrzymał się od głosu 1 radny,
na 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXIV/277/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących
i członków stałych komisji Rady Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
n. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej
pod nazwą „Gazeta Ustrońska”
Również ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Koordynacyjną. Opinię przedstawił Przewodniczący Artur Kluz.
Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością
głosów, bowiem:
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•

za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych

•

przeciw przyjęciu uchwały głosował 1 radny

•

wstrzymał się od głosu 1 radny,

na 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXIV/278/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce
budżetowej pod nazwą „Gazeta Ustrońska” stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
o. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXIV/279/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2017 r. stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
p. przekazania

skargi

do

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego

w Gliwicach wraz z odpowiedzią na skargę
Również ten projektu uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza
Miasta. Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała
została przyjęta większością głosów, bowiem:
•

za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych

•

wstrzymało się od głosu 2 radnych,

na 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXIV/280/2016 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach wraz z odpowiedzią na skargę stanowi załącznik nr 19
do protokołu.
q. przyjęcia Apelu do Ministra Zdrowia o wpisanie Śląskiego Centrum
Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do
sytemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXIV/281/2016 w sprawie przyjęcia Apelu do Ministra Zdrowia o wpisanie
Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności
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im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do
sytemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
7. Interpelacje i zapytania radnych
W okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie. Z uwagi na
brak ustnych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz przeszedł do
następnego punktu obrad.
8. Sprawy bieżące Miasta
W sprawach bieżących Miasta głos zabrali:
•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Zawodzie Paweł Mitręga,

•

Radny Stanisław Malina,

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Polana Roman Zorychta,

•

Radny Andrzej Szeja,

•

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ustroń Górny Joanna Cieślar,

•

Radny Krzysztof Pokorny,

•

Radna Barbara Staniek- Siekierka,

•

Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz.

9. Sprawy bieżące Rady Miasta
W sprawach bieżących Rady Miasta Przewodniczący Rady poinformował, że:
•

Komisja Koordynacyjna odbędzie się 22 lutego 2017 r. o godz. 1530,

•

Sesja odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godz. 1400.

Radni nie wnieśli uwag do planu sesji tematycznych na rok 2017.
Przewodniczący Rady poinformował, że plany pracy poszczególnych komisji na rok
2017 zostały dostarczone do biura Rady, natomiast do końca roku zostaną
udostępnione na tabletach radnych. Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
przypomniał również Przewodniczącym poszczególnych komisji o obowiązku
sporządzenia sprawozdań z prac komisji za rok 2016.
10. Zakończenie obrad sesji.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz złożył życzenia świąteczne
oraz podziękował za miniony rok, następnie odczytał życzenia radnej powiatowej Anny
Suchanek.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
zamknął obrady XXIV sesji Rady Miasta Ustroń.
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Przebieg obrad XXIV sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miasta

Magdalena Fober

Artur Kluz
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