Protokół Nr XXV/2017
obrad XXV sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 23 lutego 2017 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu
w godz. od 1400 do 1550.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecność radnego
Grzegorza Krupy 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.
W tym punkcie obrad Michał Dąbrowski omówił wstępną koncepcję Centrum Sportu
i Rekreacji w Ustroniu.
W sprawie przedstawionej koncepcji głos zabrali również:

2.

•

Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz,

•

Radny Jan Zachar,

•

Radny Stanisław Malina,

•

Radna Adriana Kwapisz-Pietrzyk.
Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu

z obrad XXIV sesji Rady Miasta z dnia 22 grudnia 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 zmiany polegającej na zmianie kolejności dwóch punktów:
- punkt „6h” projekt uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych
w Ustroniu należy zmienić na punkt „6i”, natomiast punkt „6i” projekt uchwały w sprawie
organizacji

wspólnej obsługi dla

samorządowych

jednostek organizacyjnych

w Ustroniu należy zmienić na punkt „6h” porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania zmiana w porządku obrad została
wprowadzona jednogłośnie w obecności 14 radnych biorących udział w sesji.
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Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
4.

Informacja na temat realizacji programów unijnych na lata 2016 – 2020
wraz z możliwościami finansowania zewnętrznego

Radni nie wnieśli uwag ani pytań do tego punktu porządku obrad.
Informacja na temat realizacji programów unijnych na lata 2016 – 2020 wraz
z możliwościami finansowania zewnętrznego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5.

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie projektu uchwały zmieniającej 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
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił wynik konsultacji. Radni nie wnieśli
uwag.
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały
zmieniającej 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 stanowią
załącznik nr 4 do protokołu.
6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. zmian w budżecie miasta na rok 2017
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań. Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania
Prawa przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Szeja.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych
obecnych na sesji.
Uchwała nr XXV/282/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
b. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
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Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Opinię przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Szeja. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośne przez 14 radnych biorących udział
w sesji.
Uchwała nr XXV/283/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Zastępca Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Andrzej Szeja.
Radni nie wnieśli uwag, wobec powyższego w wyniku głosowania uchwała przyjęta
została jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji.
Uchwała nr XXV/284/2017 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 7 do protokołu.
d. zasad

i

trybu

przeprowadzenia

konsultacji

społecznych

z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń na
2018 rok
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Opinię przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Szeja. Radni nie
wnieśli uwag w związku z powyższym przystąpiono do głosowania w wyniku, którego
uchwała została przyjęta większością głosów bowiem:
•

za przyjęciem głosowało 13 radnych

•

wstrzymał się od głosu 1 radny,

na 14 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała nr XXV/285/2017 w sprawie

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji

społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń na
2018 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
e. opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto
Ustroń
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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 XXV/286/2017 w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez
przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Ustroń stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
f. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Krzysztof Pokorny. Z uwagi na
brak pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała
przyjęta została jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji.
Uchwała nr XXV/287/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
g. ustalenia

kryteriów

wraz

z

liczbą

punktów

w

postępowaniu

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Ustroń
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty,
Rodziny i Polityki Społecznej Krzysztof Pokorny.
Radni nie wnieśli uwag do projektu w związku z powyższym Przewodniczący Rady
Miasta Artur Kluz zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała przyjęta została
jednogłośnie przez 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXV/288/2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Miasto Ustroń stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
h. organizacji

wspólnej

obsługi

dla

samorządowych

jednostek

organizacyjnych w Ustroniu
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił projekt uchwały. Opinię pozytywną do
projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki
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Społecznej Krzysztof Pokorny. W wyniku głosowania uchwała przyjęta została
większością głosów, bowiem:
•

za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych

•

wstrzymał się od głosu 1 radny,

na 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXV/289/2017 w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych
jednostek organizacyjnych w Ustroniu stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
i. nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Również ten projekt uchwały opiniowała Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki
Społecznej. Pozytywną opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Krzysztof Pokorny.
Z uwagi na brak pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania w wyniku,
którego uchwała przyjęta została jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji.
Uchwała nr XXV/290/2017 w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych
w Ustroniu stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
j. nabycia w drodze darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa,
położonej w pasie drogi wewnętrznej biegnącej równolegle do
ul. Katowickiej II
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
jednogłośnie, bowiem za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych na 14 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXV/291/2017 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości od
Skarbu Państwa, położonej w pasie drogi wewnętrznej biegnącej równolegle do
ul. Katowickiej II stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
k. przejęcia w drodze darowizny nieruchomości zajętej pod drogę
Projekt uchwały został omówiony przez Naczelnika Wydziału IGG Andrzeja
Siemińskiego.

Przewodnicząca

Komisji

Architektury,

Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Adriana Kwapisz-Pietrzyk przedstawiła pozytywną opinię
Komisji do projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów, bowiem:
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• za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych
• wstrzymał się od głosu 1 radny,
na 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXV/292/2017 w sprawie przejęcia w drodze darowizny nieruchomości
zajętej pod drogę stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
l. wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego
o nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonej przy ul. Sosnowej
Naczelnik Wydziału IGG Andrzej Siemiński przedstawił projekt uchwały.
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
jednogłośnie, bowiem za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych na 14 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXV/293/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do
Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonej przy
ul. Sosnowej stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
m. ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym
Naczelnik Wydziału IGG Andrzej Siemiński przedstawił projekt uchwały. Komisja
Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Opinię przedstawiła Przewodnicząca Komisji Adriana
Kwapisz-Pietrzyk. Radni nie wnieśli uwag ani pytań w związku z powyższym
Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała
przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXV/294/2017 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie
gminnym stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
n. zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

powołania

stałej

Komisji

Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu działania
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 przyjęty został jednogłośnie przez 14 radnych biorących udział w sesji.

6

Uchwała nr XXV/295/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej
Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu działania stanowi załącznik nr 18
do protokołu.
7.

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń

w dniach 27 października, 24 listopada oraz 22 grudnia 2016 r.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do sprawozdania.
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń
w dniach 27 października, 24 listopada oraz 22 grudnia 2016 r. załącznik nr 19 do
protokołu
8.

Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych

w dniach od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący obrad przeszedł do następnego punktu
porządku obrad.
Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w dniach od
1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
9.

Informacja

w

sprawie

przeprowadzonych

zamówień

publicznych

w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do Informacji.
Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie od
1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
10.

Informacja

w

sprawie

przeprowadzonych

zamówień

publicznych

(konkursów ofert) w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Również w tym punkcie obrad radni nie wnieśli uwag ani pytań.
Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych (konkursów ofert)
w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. stanowi załącznik nr 22 do
protokołu.
11. Interpelacje i zapytania radnych
W okresie międzysesyjnym pisemne interpelacje złożyli:
•

Radna Barbara Staniek Siekierka,

•

Radny Roman Siwiec,

•

Radna Adriana Kwapisz-Pietrzyk – 4 interpelacje.
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Odpowiedź na interpelację w okresie międzysesyjnym otrzymała Radna Barbara
Staniek – Siekierka oraz Radny Roman Siwiec. Odpowiedzi na interpelacje Radnej
Adriany Kwapisz-Pietrzyk zostaną dostarczone w terminie późniejszym.
Interpelacje oraz odpowiedzi stanowią załącznik nr 23 do protokołu.
12. Sprawy bieżące Miasta
W sprawach bieżących Miasta głos zabrali:
•

Radny Jan Zachar,

•

Przewodniczący Zarządu Osiedla Zawodzie Paweł Mitręga,

•

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ustroń Górny Joanna Cieślar.

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

Komisja Koordynacyjna odbędzie się 29 marca 2017 r. o godz. 1530,

•

Sesja odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 1400.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r.
W tym punkcie obrad głos zabrała radna Barbara Staniek Siekierka.
Radni w tym punkcie porządku obrad zapoznali się ze sprawozdaniami komisji Rady
Miasta za 2016 rok. Sprawozdania stanowią załącznik nr 24 do protokołu.
14. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
zamknął obrady XXV sesji Rady Miasta Ustroń.

Przebieg obrad XXV sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miasta

Magdalena Fober

Artur Kluz
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