Protokół Nr XXXIX/2018
obrad XXXIX sesji Rady Miasta Ustroń
z dnia 13 września 2018 r.
Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz.
od 1400 do 1600.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych.
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
XXXVIII sesji Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2018 r.
W okresie międzysesyjnym nie zgłoszono uwag do protokołu.
3. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz zawnioskował
o wycofanie z porządku obrad punktu 8g tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej.
W wyniku głosowania projekt uchwały został wycofany z porządku obrad większością
głosów, bowiem:
 za głosowało 13 radnych
 wstrzymało się od głosu 2 radnych
na 15 radnych biorących udział w sesji.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta złożył kolejny wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania
z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu. W wyniku głosowania
projekt uchwały jednogłośnie został wprowadzony do porządku obrad (p-kt 8t).
Kolejnym wnioskiem Przewodniczącego Rady Miasta było wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmy. Radni nie wnieśli uwag.
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W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad
jednogłośnie (p-kt 8u).
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
4. Informacja na temat postępów prac nad obiektem rekreacyjnym z basenem
Informację w wersji multimedialnej przedstawił Prezes Termy Ustroń Sp. z o.o.
Michał Dąbrowski.
W tym punkcie obrad głos zabrali:


Radny Andrzej Szeja



Radna Barbara Staniek-Siekierka



Radny Stanisław Malina



Radny Piotr Nowak



Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz.

5. Informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2018 roku
Radni nie wnieśli uwag ani pytań.
Informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2018 roku stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
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
i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
dotyczącą zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie
targowej
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych przedstawił Burmistrz Miasta
Ireneusz Szarzec.
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 w opłacie targowej 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
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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
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec przedstawił wyniki z przeprowadzonych
konsultacji społecznych.
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. zmian w budżecie miasta na rok 2018
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 15 radnych biorących
udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/486/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
b. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń
Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec. Głos zabrali również:
 Radna Adriana Kwapisz-Pietrzyk
 Radna Barbara Staniek-Siekierka
 Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz.
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Artur Kluz. W wyniku zarządzonego
głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na
sesji.
Uchwała nr XXXIX/487/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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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
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 15 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała nr XXXIX/488/2018 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 8 do protokołu.
d. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów w opłacie targowej
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 15 radnych
na 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/489/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa
oraz określenia inkasentów w opłacie targowej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
e. wyrażenia

zgody na

udzielenie

dotacji

dla

niepublicznej

szkoły

w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań
oświatowych
Radni nie wnieśli uwag ani pytań.
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 14 radnych
 wstrzymał się od głosu

1 radny

na 15 radnych biorących udział w sesji.
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Uchwała nr XXXIX/490/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla
niepublicznej szkoły w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu
zadań oświatowych stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
f. nabycia nieruchomości w drodze kupna
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału IGG Marek Gogółka.
Komisja

Architektury,

Inwestycji,

pozytywną

wypracowała

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 15 radnych biorących
udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/491/2018 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
g. nabycia w drodze darowizny nieruchomości od Województwa Śląskiego,
położonych w pasie drogi ul. Zdrojowej
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 przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych na 15 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/492/2018 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości
od Województwa Śląskiego, położonych w pasie drogi ul. Zdrojowej stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
h. nabycia w drodze darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa
Projekt uchwały został przedstawiony przez Zastępcę Naczelnika Wydziału IGG
Marka Gogółkę.
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 15 radnych biorących udział w sesji.
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Uchwała nr XXXIX/493/2018 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości
od Skarbu Państwa stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
i. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
Również ten projekt uchwały został przedstawiony przez Zastępcę Naczelnika
Wydziału IGG Marka Gogółkę. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Opinię przedstawiła Przewodnicząca Komisji Adriana Kwapisz-Pietrzyk.
W wyniku zarządzonego głosowania uchwała przyjęta została większością głosów,
bowiem:
 za przyjęciem głosowało 14 radnych
 przeciw głosował

1 radny

na 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/494/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
j. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału IGG Marek Gogółka.
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 większością głosów, bowiem:
 za przyjęciem głosowało 14 radnych
 wstrzymał się od głosu

1 radny

na 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/495/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
k. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie
gminnym
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału IGG Marek Gogółka.
Komisja

Architektury,

wypracowała

Inwestycji,

pozytywną

opinię

Gospodarki
do

projektu

Przewodnicząca Komisji Adriana Kwapisz-Pietrzyk.
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Komunalnej
uchwały,

i
którą

Mieszkaniowej
przedstawiła

Z uwagi na brak pytań prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały,
w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych biorących
udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/496/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na gruncie gminnym stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
l. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie
gminnym
Zastępca Naczelnika Wydziału IGG Marek Gogółka omówił projekt uchwały, który
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 przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych na 15 radnych
biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/497/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na gruncie gminnym stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
m. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Termy
Ustroń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu
w organizacji
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału IGG Marek Gogółka.
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 większością głosów, bowiem:
 za przyjęciem głosowało 14 radnych
 wstrzymał się od głosu

1 radny

na 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/498/2018 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 18 do protokołu.
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n. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas
oznaczony

dłuższy

niż

3

lata

oraz

odstąpienia

od

obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
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 15 radnych biorących
udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/499/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
o. utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Ustroń
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic

m.st.

Warszawy

oraz

wyborów

wójtów,

burmistrzów

i prezydentów miast
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 15 radnych uczestniczących w sesji.
Uchwała nr XXXIX/500/2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
na terenie miasta Ustroń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
p. przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Ustroniu
przy ul. Sportowej 5
Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Andrzej Szeja.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych biorących udział w sesji.
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Uchwała

nr

XXXIX/501/2018

w

sprawie

przyjęcia

regulaminu

korzystania

z kompleksu sportowego w Ustroniu przy ul. Sportowej 5 stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
q. 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 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/502/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
r. nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” członkom Estrady
Ludowej „Czantoria”
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Andrzej Szeja
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. Z uwagi na brak pytań
prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego
uchwała została przyjęta większością głosów, bowiem:
•

za przyjęciem głosowało 14 radnych

•

wstrzymał się od głosu

1 radny

na 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/503/2018 w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta
Ustronia” członkom Estrady Ludowej „Czantoria” stanowi załącznik nr 23 do
protokołu.
s. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Ustroń
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 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/504/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady
Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
t. uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza
drogami publicznymi w Ustroniu
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji
Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Adriana KwapiszPietrzyk.
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Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała
przyjęta została jednogłośnie przez 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/505/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania
z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu stanowi załącznik nr
25 do protokołu.
u. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas
oznaczony

dłuższy

niż

trzy

lata

i

odstąpienie

od

obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
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 którego uchwała została przyjęta
większością głosów, bowiem:
•

za przyjęciem głosowało 14 radnych

•

wstrzymał się od głosu

1 radny

na 15 radnych biorących udział w sesji.
Uchwała nr XXXIX/506/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
9. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń w dniu
26 kwietnia, 29 maja i 22 czerwca 2018 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń w dniu 26
kwietnia, 29 maja i 22 czerwca 2018 r. stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
10. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w dniach
od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w dniach
od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
11. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie
od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
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Informacja w sprawie przeprowadzonych

zamówień publicznych w okresie

od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
12. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych (konkursów
ofert) w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
W tym punkcie obrad głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
 Naczelnik Wydziału PKT Katarzyna Czyż- Kaźmierczak.
Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych (konkursów ofert)
w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. stanowi załącznik nr 30 do
protokołu.
13. Interpelacje i zapytania radnych
W okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie.
14. Sprawy bieżące Miasta
W sprawach bieżących Miasta głos zabrał:
 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nierodzim Wit Kozub
 Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec
 Radna Barbara Staniek-Siekierka
 Przewodniczący Zarządu Osiedla Poniwiec – Sławomir Zwardoń
 Zastępca Naczelnika IGG Marek Gogółka
 Radny Stanisław Malina
 Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz.
15.

Sprawy bieżące Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz poinformował, że:
 posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbędzie się dnia 17 października 2018 r.
o godz. 1530,
 sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 18 października 2018 r. o godz. 1400.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz przypomniał
Przewodniczącym komisji o obowiązku złożenia sprawozdania kadencyjnego
w terminie do 26 września 2018 r.
16. Zakończenie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
zamknął obrady XXXIX sesji Rady Miasta Ustroń.

11

Przebieg obrad XXXIX sesji Rady Miasta został zapisany w formie elektronicznej na
płycie CD, która stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miasta

Magdalena Fober

Artur Kluz
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