Protokół Nr XXXVIII/2018
obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 21 czerwca 2018 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 13 radnych. Nieobecność radnego
Romana Siwiec oraz 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.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad
XXXVII sesji Rady Miasta z dnia 29 maja 2018 r.
W okresie międzysesyjnym nie zgłoszono uwag do protokołu.
3. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad
Radni nie wnieśli wniosków do porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
4. Analiza działalności i rozwoju Spółek Miejskich
Radni nie wnieśli uwag ani pytań w tym punkcie obrad.
Analiza działalności i rozwoju Spółek Miejskich stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5. Informacja na temat postępów prac nad obiektem rekreacyjnym z basenem
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił informację na temat postępów prac
nad obiektem rekreacyjnym z basenem.
Głos w powyższym temacie zabrali również:
 Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz,
 Radna Adriana Kwapisz - Pietrzyk,
 Radny Stanisław Malina,
 Radna Barbara Staniek - Siekierka.
6. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
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i o wolontariacie w sprawie zasad ustalenia na terenie Miasta Ustroń
maksymalnej

liczby

zezwoleń

na

sprzedaż

alkoholowych, zasad usytuowania miejsc

i

podawanie

napojów

sprzedaży i podawania,

odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów
alkoholowych
Brak uwag ze strony radnych.
Wyniki z przeprowadzonych

konsultacji społecznych

z mieszkańcami oraz

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie zasad ustalenia na terenie Miasta Ustroń maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów
alkoholowych stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
7. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz
z organizacjami pozarządowymi i 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
dotyczącą zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,
podatku

leśnym,

łącznym

zobowiązaniu

pieniężnym

i

opłacie

uzdrowiskowej
Radni nie wnieśli uwag ani pytań.
Wyniki z przeprowadzonych

konsultacji społecznych

z mieszkańcami oraz

z organizacjami pozarządowymi i 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 dotyczącą 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 5 do protokołu.
8. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a) miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

terenu

położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr:
3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18,3985/19, 3985/54 i 3985/56
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Projekt uchwały przedstawił Pan Wiesław Chmielewski Prezes Zarządu Pracowni
Urbanistycznej w Rybniku Sp. z o.o.
Głos w sprawie projektu uchwały zabrała również Radna Adriana Kwapisz – Pietrzyk.
Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Opinię przedstawiła Przewodnicząca Komisji Adriana
Kwapisz-Pietrzyk.
W wyniku zarządzonego głosowania radni przyjęli uchwałę jednogłośnie przez 13
radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/468/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach
nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18,3985/19, 3985/54 i 3985/56 stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
b) zmian w budżecie miasta na rok 2018
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu
i Przestrzegania Prawa Artur Kluz.
Radni nie wnieśli uwag w związku z powyższym przystąpiono do głosowania
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych biorących
udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/469/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
c) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń
Również ten projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Artur Kluz.
Z uwagi na brak pytań prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały,
w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych biorących
udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/470/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz. Głos zabrał również
radny Stanisław Malina.
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Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Artur Kluz. W wyniku zarządzonego
głosowania uchwała przyjęta została większością głosów, bowiem:
 za przyjęciem głosowało 11 radnych
 przeciw głosował

1 radny

 wstrzymał się od głosu

1 radny

na 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/471/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
e) trybu

prac

nad

szczegółowości

projektem
projektu

uchwały
budżetu

budżetowej
oraz

Miasta

rodzajów

Ustroń,

materiałów

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Artur Kluz przedstawił
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała
została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/472/2018 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Miasta Ustroń, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
f) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Ustroń za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec omówił projekt uchwały.
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Artur Kluz.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie, bowiem za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/473/2018 w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za pierwsze półrocze, informacji
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o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.
g) 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
Przewodniczący Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Artur Kluz przedstawił
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do projektu uchwały.
Uchwała w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych
na 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/474/2018 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 12 do protokołu.
h) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Termy
Ustroń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu
w organizacji
Komisja

Architektury,

wypracowała

Inwestycji,

pozytywną

opinię

Gospodarki
do

projektu

Komunalnej
uchwały,

i

Mieszkaniowej

którą

przedstawiła

Przewodnicząca Komisji Adriana Kwapisz-Pietrzyk.
Z uwagi na brak pytań prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały,
w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych biorących
udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/475/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
niepieniężnego do spółki Termy Ustroń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ustroniu w organizacji stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
i) ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Naczelnik Wydziału IGG Andrzej Siemiński przedstawił projekt uchwały.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Architektury,
Inwestycji,

Gospodarki

Komunalnej

i

Mieszkaniowej.

Przewodnicząca Komisji Adriana Kwapisz-Pietrzyk.
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Opinię

przedstawiła

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 przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/476/2018 w sprawie ustanowienia służebności przechodu
i przejazdu na gruncie gminnym stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
j) ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Również ten projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału IGG Andrzej Siemiński.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji
Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Adriana KwapiszPietrzyk.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała
przyjęta została jednogłośnie przez 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/477/2018 w sprawie ustanowienia służebności przechodu
i przejazdu na gruncie gminnym stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
k) przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków 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 w obecności 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/478/2018 w sprawie przekazania projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ustroń stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
l) „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2018 r.”
Pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa do
projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Anna Rottermund.
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz zarządził głosowanie
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych
uczestniczących w posiedzeniu.
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Uchwała nr XXXVIII/479/2018 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń
w 2018 r.” stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
m) regulaminu wynagradzania nauczycieli
Przewodniczący Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej Krzysztof Pokorny
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do projektu uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/480/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
n) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych
nauczycieli
Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Opinię Przedstawił Przewodniczący Komisji Krzysztof Pokorny.
Wobec braku uwag ze strony radnych przystąpiono do głosowania w wyniku, którego
uchwała przyjęta została jednogłośnie przez 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/481/2018 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla niektórych nauczycieli stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
o) odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku
Również ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty,
Rodziny i Polityki Społecznej. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Krzysztof
Pokorny.
Z uwagi na brak pytań prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały,
w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych biorących
udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/482/2018 w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka
w żłobku stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
p) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń
Przewodniczący Komisji Oświaty Rodziny i Polityki Społecznej Krzysztof Pokorny
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie przez 13 radnych biorących udział w sesji.
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Uchwała nr XXXVIII/483/2018 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń stanowi
załącznik nr 21 do protokołu.
q) zasad ustalenia na terenie Miasta Ustroń maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz
ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu
i Przestrzegania Prawa Artur Kluz.
Wobec braku uwag ze strony radnych przystąpiono do głosowania w wyniku, którego
uchwała przyjęta została jednogłośnie przez 13 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/484/2018 w sprawie zasad ustalenia na terenie Miasta Ustroń
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania
oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych stanowi załącznik nr 22 do
protokołu.
r) skargi na działalność Dyrektora Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Również ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu
i Przestrzegania Prawa. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Artur Kluz.
Z uwagi na brak pytań prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały,
w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych biorących
udział w sesji.
Uchwała nr XXXVIII/485/2018 w sprawie

skargi na działalność Dyrektora

Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu stanowi
załącznik nr 23 do protokołu.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Staniek - Siekierka przedstawiła
sprawozdanie. Radni nie wnieśli uwag.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
10. Interpelacje i zapytania radnych
W okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie.
11. Sprawy bieżące Miasta
W sprawach bieżących Miasta głos zabrał:
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 Przewodniczący Zarządu Osiedla Polana Roman Zorychta,
 Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz,
 Radny Stanisław Malina,
 Radna Anna Rottermund.
12. Sprawy bieżące Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz poinformował, że:
 posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 12 września 2018 r.
o godz. 1530,
 sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 13 września 2018 r. o godz. 1400.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz przypomniał
Przewodniczącym komisji o obowiązku złożenia sprawozdania kadencyjnego.
13. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Miasta Ustroń.
Przebieg obrad XXXVIII 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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