RM.0002.1.2018
P R O T O K Ó Ł Nr XLVII/18
Z SESJI
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia 29 stycznia 2018 roku
XLVII sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 29 stycznia 2018 roku
w
Stroniu
Śląskim,
rozpoczęła
się
o
godzinie 10:00,
zakończyła
się o godzinie 12:45. Obradom przewodniczył Pan Ryszard Wiktor.
Protokolantem była Agnieszka Gawron.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Pan Ryszard Wiktor Przewodniczący Rady Miejskiej o godzinie 10:00
otworzył XLVII sesję Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, przywitał wszystkich
zebranych. Następnie stwierdził prawomocność obrad, na sali obecnych było 13
radnych, lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4. Kalendarz imprez Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
5. Sprawozdanie z
na terenie gminy.

organizacji

czasu

wolnego

podczas

ferii

zimowych

Temat przygotowuje Komisja Oświaty Sportu i Zdrowia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie
na 2018 rok – projekt nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie
w granicach części obrębu Stronie - Lasy, obejmującego podziemną trasę
turystyczno-edukacyjną w byłej kopalni uranu i fluorytu w Kletnie – projekt
nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Stronie Śląskie dla niepublicznych przedszkoli i
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego – projekt nr
3.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śląskie – projekt
nr 4.
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
13. Zakończenie XLVII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Wiktor, zapytał zebranych,
czy są wnioski o zmianę porządku obrad. Wniosków nie złożono.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych „za”, (jednogłośnie).
Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Protokół z XLV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. Za przyjęciem
protokołów głosowało 13 radnych (jednogłośnie).
O godz. 10:03 na salę obrad przybył Radny Pan Cyprian Najduch.
Kalendarz imprez Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
Sprawozdanie z organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych
na terenie gminy.
Kalendarz imprez Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok oraz sprawozdanie
z organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych na terenie gminy przedstawił
Pan Jakub Chilicki Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu
Śląskim. Kalendarz imprez Gminy Stronie Śląskie stanowi załącznik do protokołu
w wersji papierowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie
na 2018 rok – projekt nr 1.
Pani Grażyna Konopka Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały
nr 1.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor, poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Stronia Śląskiego o przedstawienie opinii
dotyczącej projektu uchwały nr 1.
Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały nr 1 zaopiniowała pozytywnie
i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Projekt uchwały nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego poddał uchwałę pod głosowanie
i tak za przyjęciem uchwały nr XLVII/301/18 głosowało 14 obecnych radnych
(jednogłośnie).

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie
w granicach części obrębu Stronie - Lasy, obejmującego podziemną trasę
turystyczno-edukacyjną w byłej kopalni uranu i fluorytu w Kletnie
– projekt nr 2.
Urbanista Pan Romuald Waniurski przedstawił projekt uchwały nr 2.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor, poprosił Przewodniczącego Komisji
Infrastruktury i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii dotyczącej
projektu uchwały nr 2.
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego projekt uchwały nr 2
zaopiniowała pozytywnie i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Projekt uchwały nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego poddał uchwałę pod głosowanie
i tak za przyjęciem uchwały nr XLVII/302/18 głosowało 14 obecnych radnych
(jednogłośnie).
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji udzielonych z budżetu Gminy Stronie Śląskie dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego – projekt nr 3.
Pan Dariusz Chromiec, Zasępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały
nr 3.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor, poprosił Przewodniczącą Komisji
Oświaty, Sportu i Zdrowia oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały nr 3.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały nr 3 zaopiniowała
pozytywnie i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały nr 3 zaopiniowała pozytywnie
i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Projekt uchwały nr 3 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego poddał uchwałę pod głosowanie
i tak za przyjęciem uchwały nr XLVII/303/18 głosowało 14 obecnych radnych
(jednogłośnie).
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śląskie
– projekt nr 4.
Radny Pan Zdzisław Pakuła przedstawił projekt uchwały nr 4.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor, poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Stronia Śląskiego o przedstawienie opinii
dotyczącej projektu uchwały nr 4.
Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały nr 4 zaopiniowała pozytywnie
i wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.
Projekt uchwały nr 4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego poddał uchwałę pod głosowanie
i tak za przyjęciem uchwały nr XLVII/304/18 głosowało 14 obecnych radnych
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(jednogłośnie).
Przewodniczący Rady o godzinie 11:17 ogłosił przerwę.
Obrady wznowiono o godz. 11:38.
Do porządku obrad wprowadzono punkt „Sprawozdanie Burmistrza Stronia
Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami”. Przewodniczący Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego poddał nowy porządek obrad pod głosowanie
i tak za wprowadzeniem zmiany głosowało 12 obecnych radnych (jednogłośnie).
Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności
w okresie między sesjami.
Pan Zbigniew Łopusiewicz, Burmistrz Stronia Śląskiego przedstawił
sprawozdanie z bieżącej działalności w okresie między sesjami, które stanowi
załącznik do niniejszego protokołu w wersji papierowej.
O godz. 11:40 na salę obrad powrócił Radny Pan Jan Florowski.
O godz. 11:46 na salę obrad powrócił Radny Pan Dariusz Gulij.
Interpelacje Radnych.
Interpelacje nie zostały złożone.

-

Zapytania i wolne wnioski.
W niniejszym punkcie obrad, głos zabrali:
Radny Pan Stanisław Dobrowolski,
Radny pan Zbigniew Frodyma,
Radna Pani Monika Snopkowska,
Radny Pan Zbigniew Dyląg.

Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
W niniejszym punkcie obrad, głos zabrał:
- Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor.
Zakończenie XLVII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i udział
w obradach i o godzinie 12:45 zamknął XLVII sesję Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Gawron
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor
/-/ podpis nieczytelny

Nagranie protokołu w wersji (plik audio), dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – Rada Miejska – Protokoły z sesji – Protokoły sesji Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego 2018 rok - VII kadencja.

