P r o t o k ó ł nr XXXVIII/09
z sesji Rady Miasta Wisły odbytej w dniu 17 grudnia 2009 roku, w sali
sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle od godz. 14.00 – 16.00.

O b e c n i: 13 Radnych Rady Miasta na stan 15 - lista obecności stanowi
załącznik nr 1.
W sesji uczestniczyli:
Burmistrz Miasta Andrzej Molin, Zastępca Burmistrza – Sekretarz Miasta Jan
Cieślar, Skarbnik Miasta - Irena Cieślar, Przewodniczący Zarządów Osiedli
zgodnie z listą obecności, kierownicy referatów i samorządowych jednostek
organizacyjnych miasta, Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, Radny
Powiatu Paweł Branc.
Porządek obrad
1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2.

Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany).

3.

Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta.

4.

Wystąpienie zaproszonych gości.

5.

Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisła oraz
aktualny stan zawansowania inwestycji w mieście.

6.

Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji.

7.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady
Miasta.

8.

Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
Miasta Wisły na okres od 01.02.2010 r. do 31.01.2011 r.

9.

Podjęcie uchwał

w

sprawie:

a) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia
inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz
zwolnień w opłacie,
b) zmiany inkasenta opłaty miejscowej,
10.

Udzielenie odpowiedzi na wezwanie Pana Pawła Poloka do usunięcia
naruszenia prawa.

11.

Udzielenie odpowiedzi na wniosek Pana Tadeusza Bujoka w sprawie
wprowadzenia zamiany szerokości pasa drogowego wzdłuż drogi 941.

12.

Interpelacje i zapytania.

13.

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

14.

Komunikaty i informacje.

15.

Wolne wnioski.

16.

Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok o godzinie 14:00 otworzył
XXXVIII sesję Rady Miasta i po powitaniu wszystkich Radnych, Burmistrza
Miasta, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Miasta, kierowników samorządowych
jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, Przewodniczących
Zarządów Osiedli, Przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta oraz zaproszonych
gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok przedstawił porządek obrad
sesji wcześniej dostarczony Radnym, jednocześnie zwracając się z zapytaniem,
czy ktoś chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad.
Burmistrz Miasta Andrzej Molin zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu
pn. „Zadbaj o zdrowie!” złożonego do konkursu ogłoszonego przez Marszałka
Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu IX, działanie 9.5 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok zwrócił się z prośbą o
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
Przewodniczący poprosił, aby wprowadzić te projekty uchwał, jako punkty 9c) i
9d) a następnie poddał pod głosowanie projekt porządku obrad wraz ze
zgłoszonymi propozycjami zmian.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok poddał pod głosowanie projekt
porządku obrad wraz ze zgłoszonymi propozycjami zmian.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. Proponowane zmiany porządku obrad
zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu nr XXXVII/09 z sesji Rady Miasta Wisły.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. Rada przyjęła jednogłośnie protokół z
XXXVII sesji Rady Miasta.

Ad. 4.
Radny Powiatu Paweł Branc odnosząc się do problemu braku odwodnienia na
ulicy Kopydło i zalewania okolicznych posesji, poinformował, że odbyło się
kilka wizji w terenie i wobec braku możliwości zlikwidowania problemu,
Powiatowy Zarząd Dróg skierował pismo do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o
zarezerwowanie środków na remont tego odwodnienia w 2009 roku. W
międzyczasie Zarząd Dróg Powiatowych próbował udrożnić wszystkie
studzienki i przepusty począwszy od strażnicy OSP aż do Głębiec, niestety nie
przyniosło to spodziewanych rezultatów. Po przeanalizowaniu problemu
ustalono, że konieczne jest sporządzenie projektu technicznego oraz uzyskanie
pozwolenia na budowę. Tymczasowo zostaną zamontowane wzdłuż drogi
korytka. Radny Branc zaapelował, aby wysyłać pisma w tej sprawie do Zarządu
Dróg Wojewódzkich, zarówno z Urzędu Miasta, jak i od Radnych z terenu
Głębiec, aby sprawa nie została zapomniana. Z okazji zbliżających się Świat
Bożego Narodzenia złożył wszystkim serdeczne życzenia.

Ad. 5.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok poinformował, że sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zostało przekazane
Radnym drogą mailową, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Pytania do sprawozdania będzie można
zadawać w odpowiednim punkcie porządku obrad.
Ad. 6.
Przewodniczący Komisji Rady Miasta poinformowali o działalności Komisji w
okresie międzysesyjnym. Protokoły z posiedzeń Komisji znajdują się w
oddzielnych teczkach.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
znajduje się w załączniku nr 3 do protokołu.
Sprawozdanie
z
działalności
Komisji
Gospodarki
Komunalnej,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa znajduje się w załączniku nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i
Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radny
Karol Cieślar przedstawił wnioski podjęte na posiedzeniu Komisji:
Ø

Przeprowadzić kontrolę obiektów budowlanych na terenie miasta
Wisły pod kątem zakończenia budowy i oddania do użytkowania.

Ø

Po uruchomieniu zmodernizowanego targowiska wprowadzić nowe
rozwiązania w zakresie inkasa opłaty targowej.

Ø

W przypadku pojawienia się dodatkowych dochodów wnioskuje się o

przeznaczenie ich na dział 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne,
na zakup płyt typu Jomb.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok przedstawił informację z
działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta stanowiącą
załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok powiedział, że projekt uchwały
w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Wisły
na okres od 01.01.2010 rok do 31.12.2010 rok jest Radnym znany, był
omawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji.
Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący obrady przedstawił a następnie
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Wisły na okres od 01.01.2010 rok do
31.12.2010 rok.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 11 „za” i 2
„wstrzymujące” przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr XXXVIII/480/2009 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 9b.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok powiedział, że projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia
inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w
opłacie jest Radnym znany, był omawiany na wszystkich posiedzeniach
Komisji.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok zapytał, czy po wejściu w życie
tej uchwały opłata 100,00 i 95,00 złotych przy dokonywaniu sprzedaży ze
stałego stanowiska targowego będzie obowiązywać we wszystkie dni tygodnia,
czy tylko w dni targowe?
Burmistrz Miasta Andrzej Molin odpowiedział, że opłata w tej wysokości
będzie obowiązywać we wszystkie dni tygodnia.
Radny Jerzy Kufa poprosił o sprecyzowanie, kiedy i w którym miejscu będą
obowiązywały stawki zawarte w § 4 ust. 2.
Burmistrz Miasta Andrzej Molin wyjaśnił, że stawki te dotyczą nowych
stanowisk targowych, które powstaną po zakończeniu remontu targowiska. Do

tej pory handlujący płacili za dzierżawę stanowisk, które były własnością
Klubu oraz opłatę targową. Standard i jakość całego targowiska był o wiele
gorszy. Po remoncie poprawią się warunki, będzie lepsza estetyka, stanowiska
będą większe i zostaną oświetlone. Nie będzie już opłat za dzierżawę.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok powiedział, że wątpliwości
pojawiły się, ponieważ jeśli ktoś będzie chciał handlować codziennie to będzie
musiał zapłacić około 3 tysięcy złotych.
Radny Karol Cieślar zwrócił uwagę, że jest to opłata dzienna. Jeśli ktoś nie
chce, nie musi cały miesiąc handlować. Podkreślił, że standard targowiska
zostanie znacznie podwyższony.
Skarbnik Miasta Irena Cieślar powiedziała, że stoiska będą trzykrotnie
większe. Poprzednia opłata wynosiła 36 złotych a proponowana w uchwale to
100 złotych.
Burmistrz Miasta Andrzej Molin dodał, że miasto chciało zrobić więcej
mniejszych stanowisk, natomiast handlujący mieli inne zdanie i dlatego tak
długo trwały uzgodnienia projektu.
Radny Jerzy Wielgos dodał, że w niektórych miastach są określone dni
targowe i są różnice w stawkach. Pojawiały się również wnioski ze strony
miejscowych handlujących, aby dokonać takiego zróżnicowania.
Burmistrz Miasta Andrzej Molin zwrócił uwagę, że jeśli się okaże, iż nie ma
osób handlujących, to można w każdej chwili w ciągu roku budżetowego
zmienić tą stawkę. Dodał, że nie zna innych miast, w których targowisko
byłoby usytuowane w samym centrum. W Wiśle są to najlepsze miejsca do
prowadzenia działalności handlowej. Trudno byłoby porównywać to targowisko,
z innymi targowiskami, w innych miejscowościach.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji prowadzący obrady przedstawił a
następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów,
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 11 „za” i 2
„przeciw” przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr XXXVIII/481/2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 9c.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok przedstawił a następnie poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisły

nr XXXVI/453/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej na rok
2010.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 12 „za” i 1
„wstrzymujący” przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr XXXVIII/482/2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 9d.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok powiedział, że projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Zadbaj o zdrowie!” złożonego
do konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach
Priorytetu IX, działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest
Radnym znany, był omawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji.
Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący obrady przedstawił a następnie
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji
projektu pn. „Zadbaj o zdrowie!” złożonego do konkursu ogłoszonego przez
Marszałka Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu IX, działanie 9.5
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. Rada Miasta przyjęła jednogłośnie
przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr XXXVIII/483/2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9e.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok poprosił o przedstawienie planu
pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna
przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

Małgorzata

Pilch

Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący obrady przedstawił a następnie
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcie planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. Rada Miasta przyjęła jednogłośnie
przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr XXXVIII/484/2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok poprosił o przedstawienie
stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wezwania Pana Pawła Poloka do

usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Rady Miasta Wisły nr
XLVII/397/2006 z dnia 16 maja 2006 roku.
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Małgorzata Pilch odczytała
projekt uzasadnienia do uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący obrady przedstawił a następnie
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia
naruszenia interesu prawnego uchwałą Rady Miasta Wisły nr XLVII/397/2006
z dnia 16 maja 2006 roku.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 9 „za” i 4
„wstrzymujące” przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr XXXVIII/485/2009 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok poprosił o przedstawienie
stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku Pana Tadeusza Bujoka
dotyczącego wprowadzenia zmiany szerokości pasa drogi wojewódzkiej nr 941
Wisła – Istebna do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Małgorzata Pilch odczytała
projekt odpowiedzi.
Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący obrady przedstawił a następnie
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na
wniosek Pana Tadeusza Bujoka dotyczący wprowadzenia zamiany szerokości pasa
drogi wojewódzkiej nr 941 Wisła – Istebna do planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. Rada Miasta przyjęła jednogłośnie
przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr XXXVIII/486/2009 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12.
Radny Mirosław Wójcik zgłosił zapytania w zakresie:
- działania Referatu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, – zapytał, o
szczegóły umowy dzierżawy części działki nr 3/36 położonej w Wiśle Centrum
na lokalizację ekranu diodowego.
- działania Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, – zapytał, czy
ustalono już termin spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami
Spółdzielni „Zacisze” i Starostwa Powiatowego w sprawie usytuowania hali
sportowej na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni

Mieszkaniowej „Zacisze”.
Radny Leszek Szalbot zgłosił zapytanie w zakresie:
- działania Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, – zapytał o
szczegóły umowy notarialnej w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy
gminą Wisła, a Parafią Ewangelicko-Augsburską w Wiśle.
Radny Karol Cieślar zgłosił zapytanie w zakresie:
- działania Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych, – zapytał o szczegóły
procedury postępowania w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu.
Radny Henryk Podżorski zgłosił zapytanie w zakresie:
- działania Referatu Promocji, Turystyki i Sportu – zapytał o szczegóły wizyty
delegacji samorządowców z Litwy, z uzdrowiskowej miejscowości Druskienniki.
Radni zgłosili zapytania:
Radny Karol Cieślar zapytał, dlaczego pod arkadami nie ma już punktu
odczytu meteorologicznego?
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok odczytał odpowiedź na
interpelację Radnego Jerzego Kufy w sprawie likwidacji oddziałów urologii i
nefrologii w Szpitalu Śląskim w Cieszynie stanowiącą załącznik nr 13 do
protokołu.
Burmistrz Miasta Andrzej Molin udzielił odpowiedzi na zapytanie:
- Radnego Mirosława Wójcika – w sprawie lokalizacji ekranu diodowego –
wyjaśnił, że ekran ma zostać ustawiony koło tablicy informacyjnej wykonanej
w nowym systemie identyfikacji wizualnej, koło choinki. Aby Firma mogła
zgłosić do Starostwa Powiatowego zamiar postawienia takiej tablicy, konieczne
było prawo do dysponowania gruntem. W związku z tym została zawarta
umowa. Niestety nie wiadomo jednak, czy plan miejscowy umożliwia lokalizację
tego typu obiektu w tym miejscu. Podkreślił, że warto byłoby, aby taka tablica
powstała, ponieważ mogłaby być wykorzystana m.in. do transmisji z Pucharów
Świata. Przedsiębiorca planuje wyświetlanie reklam, natomiast miasto miałoby
udostępnione pewne czasy antenowe dla informowania o zbliżających się
imprezach.
- Radnego Leszka Szalbota – w sprawie umowy notarialnej zamiany
nieruchomości pomiędzy gminą Wisła, a Parafią Ewangelicko-Augsburską w
Wiśle – wyjaśnił, że dotyczy to zamiany działek znajdujących się pod budowaną
salą gimnastyczną.

- Radnego Mirosława Wójcika – w sprawie terminu spotkania z mieszkańcami
oraz przedstawicielami Spółdzielni „Zacisze” i Starostwa Powiatowego –
wyjaśnił, że zgodnie z wnioskami z Komisji branżowych zostało skierowane
pismo do Starosty, niestety nie ma jeszcze odpowiedzi. Spotkanie planowane
jest na początku stycznia. Burmistrz podkreślił, że jest to szczególnie ważne,
ponieważ Spółdzielnia planuje podobno sprzedaż tej niezabudowanej
nieruchomości. Dodał, że spotkanie to ma jednak sens tylko wtedy, jeśli swój
udział w nim potwierdzi Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” i Starosta.
- Radnego Karola Cieślara – w sprawie zarządzenia dotyczącego
wprowadzenia procedury w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu –
wyjaśnił, że celowość opracowania takiej procedury została podjęta m.in. w
2009 roku podczas dużych opadów śniegu. Celem tej procedury było również
znalezienie tytułu prawnego umożliwiającego odśnieżanie dróg dojazdowych,
niebędących drogami publicznymi. Przedstawił zasady reagowania:
Ø

w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu wszystkie referaty,
służby i jednostki organizacyjne pracują normalnie, wykonując zadania
określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu,

Ø

jeśli referaty, służby i jednostki Urzędu nie mogą skutecznie
przeciwdziałać skutkom intensywnych opadów śniegu informują o tym
Burmistrza Miasta, który podejmuje decyzję o wystąpieniu o udzielenie
pomocy przez służby, pogotowia i inspekcje zewnętrzne,

Ø

jeśli opady śniegu uniemożliwiają dostęp do dróg publicznych
mieszkańcom położonych w górach osiedli, przysiółków i zabudowań,
Burmistrz Miasta w porozumieniu z kierownikiem Miejskiej Służby
Drogowej może podjąć decyzję o celowości rozpoczęcia akcji ich
odśnieżania.

- Radnego Henryka Podżorskiego – w sprawie wizyty delegacji
samorządowców z Litwy – wyjaśnił, że o pomoc w organizacji tej wizyty zwróciła
się Kancelaria Prezydenta, a konkretnie minister Handzlik. Celem wizyty była
głównie promocja. Była to delegacja samorządowców oraz przedsiębiorców z
uzdrowiska Druskienniki. Na zorganizowanym spotkaniu zaprezentowano
ofertę turystyczną i charakterystykę miejscowości Beskidzkiej 5. Swoja
prezentację przedstawili także samorządowcy z Druskiennik. Jest to piękna,
prężnie rozwijająca się miejscowość uzdrowiskowa, w której ogromne pieniądze
ze środków unijnych zostały przeznaczone na rozwój i rozbudowę
infrastruktury. Całej delegacji bardzo podobała się przedstawiona oferta gmin
Beskidzkiej 5. Kierownik Ewa Zarychta zorganizowała wycieczkę po pięciu
miejscowościach. W każdej z nich wójtowie i burmistrzowie podejmowali gości z
Litwy.
- Radnego Karola Cieślara – w sprawie likwidacji punktu meteorologicznego
pod arkadami - wyjaśnił, że nie zna przyczyny likwidacji, wręcz przeciwnie,
były zapewnienia o rozszerzeniu tych pomiarów. Zapewnił, że nie stało się to na
jego polecenie i na pewno postara się znaleźć powód likwidacji.
Ad. 14.

Dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury Izabela Pustówka przedstawiła
kalendarium imprez organizowanych przez Wiślańskie Centrum Kultury.
Burmistrz Miasta Andrzej Molin poinformował, że w Ośrodku Sportowym
„Start” organizowany jest doroczny Bal Sportu.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok poinformował o spotkaniu
opłatkowym dla samorządowców i parlamentarzystów 5 stycznia o godz. 17:00
w Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zaproszenia do odbioru w Biurze Rady.
Odczytał pismo skierowane przez Starostę Cieszyńskiego, które stanowi
załącznik nr 14 do protokołu. Dodał, że osoby zainteresowane udziałem w
koncercie proszone są o zgłaszanie tego w Biurze Rady Miasta w dniu 18
grudnia 2009 roku.
Radna Teresa Palion podziękowała Radnemu Powiatowemu za interwencję w
sprawie odwodnienia ulicy Kopydło. Trwało to de facto dwa lata, były różne
wizje w terenie i ze strony Starostwa i Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Podkreśliła, że szczęśliwe zakończenie sprawy wycieku zawdzięczamy miastu,
za co złożyła serdeczne podziękowania. Korzystając z okazji zapytała o
szczegóły ostatniej wizji w terenie.
Burmistrz Miasta Andrzej Molin odpowiedział, że sprawa odwodnienia ulicy
Kopydło, jest na pewno trudna i zawiła. Jeśli chodzi natomiast o wyciek, który
podczas pierwszych przymrozków stał się przyczyną wypadku, to okazało się,
że właściciel posesji skierował potok, który był uregulowany i wpływał do rowu
odwadniającego, na drugą stronę, aby mieć kaskady i oczko wodne, i który
następnie wyprowadził na drogę wojewódzką. Odbyła się wizja w terenie z
udziałem Naczelnika Zarządu Dróg Wojewódzkich, który zawiadomił policję i
sprawa została załatwiona w ciągu kilku dni.
Radny Powiatu Paweł Branc powiedział, że mimo wszystko odwodnienie tej
ulicy powinno zostać zrobione porządnie, ponieważ przepusty są zatkane.
Zaapelował, aby wysyłać pisma w tej sprawie do instytucji zarządzających.
Ad. 15.
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4 Henryk Sztwiertnia zapytał, czy
dotarło pismo mieszkańców osiedla Kozińce odnośnie odśnieżania?
Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert odpowiedział, że
w tej sprawie wpłynęło kilka pism. Zapewnił, że te odcinki, które były
odśnieżane w ubiegłym roku, będą odśnieżane w podobnym zakresie w roku
bieżącym. Jeśli chodzi o dojazd do pensjonatu „Bruclik”, to nie będzie
odśnieżany, ponieważ jest to droga dojazdowa.

Ad. 16.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok zamknął obrady XXXVIII sesji
Rady Miasta.

Protokół sporządziła:
Inspektor Ewa Wrzecionko
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