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Protokół z XProtokół z XLIXLIX Sesji Rady Miejskiej w Czeladzi Sesji Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia z dnia 21 marca  21 marca  2018 r.2018 r.

 Tryb zwołania: art. 20 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym 
 Zwołujący:  Przewodnicząca Rady  Jolanta Moćko
 Prowadzący obrady: Jolanta Moćko
 Porządek obrad  w załaczeniu. 
 Czas trwania posiedzenia  od 17.00 –  19.10 ( 2:10) 
 Frekwencja Radnych:   20 radnych obecnych  
 Najwyższe Kierownictwo Urzędu : 
1. Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec,
2. Elżbieta Dmitruk 
3. Z-ca Burmistrza Beata Zawiła,
4. Skarbnik Miasta- Urszula Polak Wałek.
5. Sekretarz Miasta – Dorota Bąk 
6. Radca prawny 

Ustalenia- roUstalenia- ro    zz    strzygnięcia strzygnięcia     

Przebieg obrad: Przebieg obrad: 

1 Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko -   witam radnych, Burmistrza,  panią burmistrz  ,  panią skarbnik,  panią -   witam radnych, Burmistrza,  panią burmistrz  ,  panią skarbnik,  panią
sekretarz, naczelników i dyrektorów jednostek. Otwieram  48 sesję zwołaną w trybie art. 20 ust. 1 ustawy osekretarz, naczelników i dyrektorów jednostek. Otwieram  48 sesję zwołaną w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym. samorządzie gminnym. 

2 Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Patryk TrybulecPatryk Trybulec  - proszę o przeniesienie   - proszę o przeniesienie Projektu  Nr 37
w sprawie:  podziału Miasta Czeladź na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych  
do punktu 15.1 Komisja Statutowa nie wypracowała jeszcze opinii do punktu 15.1 Komisja Statutowa nie wypracowała jeszcze opinii 
Przewodnicząca Jolanta Moćko  - Przewodnicząca Jolanta Moćko  - głosujemy wniosek o przeniesienie projektu 37 do punktu 15.1 głosujemy wniosek o przeniesienie projektu 37 do punktu 15.1 

Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 19 

3.3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesjiPrzyjęcie protokołów z poprzedniej sesji

Przyjęcie protokołu z sesji  z dnia 28 lutego 2018r. – przyjęty bez uwag Przyjęcie protokołu z sesji  z dnia 28 lutego 2018r. – przyjęty bez uwag 
4.4. (B - Or. 0057.2.2018)

Informacja międzysesyjna za okres od 08.02.2018 r.  do 05.03.2018 r.

Brak pytań Brak pytań 
Projekty uchwał do rozpatrzenia:Projekty uchwał do rozpatrzenia:

5. Projekt Nr 44 z Autopoprawką z dnia 19.03.2018r. 
w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Czeladź na 2018 rok
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Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko  - brak pytań   - brak pytań 
Pozytywna opinia komisji Finansowo – Budżetowej Pozytywna opinia komisji Finansowo – Budżetowej 
Brak uwag pytań Brak uwag pytań 

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 19 

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLIX/ 632 /2018 

6. Projekt Nr 45 z Autopoprawką z dnia 19.03.2018r. 
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 -2030 

Przewodnicząca  Jolanta Moćko – brak pytań Przewodnicząca  Jolanta Moćko – brak pytań 
Pozytywna opinia komisji Finansowo – Budżetowej Pozytywna opinia komisji Finansowo – Budżetowej 
Brak uwag i pytań Brak uwag i pytań 

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 19

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLIX/633 /2018 

7. Projekt Nr 37
w sprawie: podziału Miasta Czeladź na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

  Zgodnie z wniosekim projekt Nr 37  został przeniesiony do punktu 15.1 Zgodnie z wniosekim projekt Nr 37  został przeniesiony do punktu 15.1 

8. Projekt Nr 46
w sprawie: udzielenia z budżetu miasta Czeladź dotacji na dofinansowanie kosztów prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych polegających na wymianie stolarki 
okiennej – żaluzji oraz wzmocnieniu i renowacji klatek schodowych w wieżach narteksu 
kościoła Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w 
Czeladzi

Pozytywna opinia komisji Finansowo – Budżetowej i Komisji Rozwoju Miasta  i Polityki Przestrzennej Pozytywna opinia komisji Finansowo – Budżetowej i Komisji Rozwoju Miasta  i Polityki Przestrzennej 
Brak uwag i pytań Brak uwag i pytań 

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania –20

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLIX /634/2018 

9. Projekt Nr 36
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcie ramowego planu pracy Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu w Czeladzi na 2018 rok
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Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLIX/ 635 /2018 

10.
Projekt Nr 42
w sprawie  zmiany uchwały w sprawie przyjęcie ramowego planu pracy Komisji Statutowo –
Regulaminowej w Czeladzi na 2018 rok

Brak uwag i pytań Brak uwag i pytań 

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLIX/ 636 /2018 

11.
Projekt Nr 38
w  sprawie:  powołania  Zespołu  ds.  opiniowania  wniosków  kandydatów  do  nadania  tytułu
„Honorowy Obywatel Miasta”

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko  - proszę o zgłaszanie się kandydatów   - proszę o zgłaszanie się kandydatów 
1.1. Patrycja Juszczyk – wyraża zgodę Patrycja Juszczyk – wyraża zgodę 
2.2. Irena Owczarz – wyraża zgodę Irena Owczarz – wyraża zgodę 
3.3. Janina Wcisło  - wyraża zgodę Janina Wcisło  - wyraża zgodę 
4.4. Marek Kocoń – wyraża zgodę Marek Kocoń – wyraża zgodę 

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLIX/ 637 /2018 

12.
Projekt Nr 39
w sprawie:  powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków kandydatów do przyznania Nagród
Miasta Czeladź

Brak uwag i pytań Brak uwag i pytań 
KandydaciKandydaci

1.1. Patrycja Juszczyk – wyraża zgodę Patrycja Juszczyk – wyraża zgodę 
2.2. Irena Owczarz – wyraża zgodę Irena Owczarz – wyraża zgodę 
3.3. Janina Wcisło  - wyraża zgodę Janina Wcisło  - wyraża zgodę 
4.4. Marek Kocoń – wyraża zgodę Marek Kocoń – wyraża zgodę 

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
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Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLIX/ 638 /2018 

13.
Projekt Nr 40 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej numerem działki
159/2 arkusz mapy 4 o powierzchni około 1500 m2 położonej w okolicy ulicy Chmielnej w
Czeladzi

Pozytywna opinia komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Pozytywna opinia komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 
Brak uwag i pytań Brak uwag i pytań 

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 2
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 0 
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania –  20

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLIX/ 639 /2018 

14.
Projekt Nr 41 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na
działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z
problemem alkoholowym  z terenu  Miasta Czeladź w 2018 roku

Pozytywna opinia komisji Polityki Społecznej Zdrowia i BezpieczeństwaPozytywna opinia komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa
Brak uwag i pytań Brak uwag i pytań 

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania –  20

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLIX/ 640 /2018 

15. 
.

Projekt Nr 43 
w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat
za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w  przedszkolach  publicznych,  dla  których
organem prowadzącym jest Miasto Czeladź

Pozytywna opinia komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pozytywna opinia komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
Brak uwag i pytań Brak uwag i pytań 

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania –  20

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLIX/ 641 /2018 
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___________________________________przerwa od 20  do 30 min _____________________________

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko  - wznawiam obrady po przerwie   - wznawiam obrady po przerwie 

7. Projekt Nr 37
w sprawie: podziału Miasta Czeladź na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Patryk Trybulec –Patryk Trybulec – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt z trzema wnioskami  komisji . Komisja również komisja pozytywnie zaopiniowała projekt z trzema wnioskami  komisji . Komisja również
wypracowała jeden wniosek do burmistrza .  Przedstawię teraz wnioski wypracowała jeden wniosek do burmistrza .  Przedstawię teraz wnioski 
Wniosek NR  1 Wniosek NR  1 
Przeniesienie siedziby obwodu głosowania Nr 2 z DPS Senior do Przedszkola Publicznego Nr 11 przy ul.Przeniesienie siedziby obwodu głosowania Nr 2 z DPS Senior do Przedszkola Publicznego Nr 11 przy ul.
Kombatantów Kombatantów 
Za zmianami było 5 członków komisji nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Za zmianami było 5 członków komisji nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. 
Wniosek  Nr 2Wniosek  Nr 2  
Przeniesienie  siedziby  w  Obwodzie  nr  16  z  budynku  Kopalni  Kultury  do  Miejskiego  Ośrodka  PomocyPrzeniesienie  siedziby  w  Obwodzie  nr  16  z  budynku  Kopalni  Kultury  do  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej przy ul. Zwycięstwa. Społecznej przy ul. Zwycięstwa. 
Za zmianami było 5 członków komisji nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.Za zmianami było 5 członków komisji nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.
Wniosek Nr 3Wniosek Nr 3    
Przeniesienie siedziby obwodowej komisji w obwodzie nr 3 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 17Przeniesienie siedziby obwodowej komisji w obwodzie nr 3 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 17
lipca 12 do MOPS ul. 27 lipca 27 lipca 12 do MOPS ul. 27 lipca 27 
Za zmianami było 4 członków komisji nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.Za zmianami było 4 członków komisji nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Patryk Trybulec Patryk Trybulec w toku naszej dyskusji powstał jeszcze jeden wniosek o dostosowanie w miarę możliwościw toku naszej dyskusji powstał jeszcze jeden wniosek o dostosowanie w miarę możliwości
wszystkich  siedzib  obwodowych  komisji  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  do  najbliższych  wyborówwszystkich  siedzib  obwodowych  komisji  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  do  najbliższych  wyborów
samorządowych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 członków komisji samorządowych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 członków komisji 

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko  - nie do końca jestem przekonana co do wniosku nr 1 , bo tam mieszkają  - nie do końca jestem przekonana co do wniosku nr 1 , bo tam mieszkają

osoby starsze , nie wiem czemu miała służyć ta zamiana. osoby starsze , nie wiem czemu miała służyć ta zamiana. 

Małgorzata ImańskaMałgorzata Imańska – w 2016 roku nastąpiła zmiana i z przedszkola Nr 11 przeniesiono jako drugi obwód – w 2016 roku nastąpiła zmiana i z przedszkola Nr 11 przeniesiono jako drugi obwód

do Seniora. Jeden obwód w Seniorze pozostaje nadal dla mieszkańców seniora i innych mieszkańców Czedo Seniora. Jeden obwód w Seniorze pozostaje nadal dla mieszkańców seniora i innych mieszkańców Cze--

ladzi. ladzi. 

Andrzej MentelAndrzej Mentel – te nasze wnioski przywracają te miejsca z 2014 roku i to była nasza intencja. Natomiast – te nasze wnioski przywracają te miejsca z 2014 roku i to była nasza intencja. Natomiast

jeśli chodzi o ten ostatni wniosek to nie chodzi o to, abyśmy zrobili wszystkie lokale tylko w miarę  posiadajeśli chodzi o ten ostatni wniosek to nie chodzi o to, abyśmy zrobili wszystkie lokale tylko w miarę  posiada --

nych środków zastanowić się gdzie możemy dostosować te lokale do potrzeb niepełnosprawnych. Myślelinych środków zastanowić się gdzie możemy dostosować te lokale do potrzeb niepełnosprawnych. Myśleli --

śmy o szkołach, przedszkolach żeby tam dostosować te lokale i będą to stałe lokale, żeby przed kolejnymiśmy o szkołach, przedszkolach żeby tam dostosować te lokale i będą to stałe lokale, żeby przed kolejnymi

wyborami nie zmieniać tym ludziom lokali. wyborami nie zmieniać tym ludziom lokali. 

Burmistrz Miasta Zbigniew SzaleniecBurmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – oczywiście dostosowanie lokali  wyborczych do osób niepełno – oczywiście dostosowanie lokali  wyborczych do osób niepełno--

sprawnych wynika z ustawy będę robił wszystko, żeby tak się stało. Nie jestem na tą chwilę odpowiedzieć,sprawnych wynika z ustawy będę robił wszystko, żeby tak się stało. Nie jestem na tą chwilę odpowiedzieć,

czy jesteśmy w stanie zrobić dostosowanie wszędzie. czy jesteśmy w stanie zrobić dostosowanie wszędzie. 

Irena OwczarzIrena Owczarz – jeżeli chodzi o osiedle Saturn od lat  w Muzeum Saturn zawsze były dwie komisje i ul. Skło – jeżeli chodzi o osiedle Saturn od lat  w Muzeum Saturn zawsze były dwie komisje i ul. Skło--

dowskiej i Powstańców miały obwód na wprost swoich bloków. W tej chwili okręg przeniesiony jest do Elekdowskiej i Powstańców miały obwód na wprost swoich bloków. W tej chwili okręg przeniesiony jest do Elek --

trowni . Jest to dość radykalna zmiana i jest to kawałek dla tych mieszkańców. trowni . Jest to dość radykalna zmiana i jest to kawałek dla tych mieszkańców. 

Zofia BazańskaZofia Bazańska  - ja popieram  to co mówiła  pani Owczarz.   - ja popieram  to co mówiła  pani Owczarz. 

Małgorzata ImańskaMałgorzata Imańska – chciałam zwrócić uwagę, że siedziba do Elektrowni została przeniesiona w 2016 – chciałam zwrócić uwagę, że siedziba do Elektrowni została przeniesiona w 2016

roku. Po tych trzech zmianach mamy połowę lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych jeśliroku. Po tych trzech zmianach mamy połowę lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych jeśli

zostanie przegłosowany kolejny wniosek to stracimy tą normę i będziemy niezgodni z wymogami. zostanie przegłosowany kolejny wniosek to stracimy tą normę i będziemy niezgodni z wymogami. 
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Marian KitaMarian Kita – uważam, ze każda nasza szkoła powinna mieć wjazd dla osób niepełnosprawnych. Dziwię – uważam, ze każda nasza szkoła powinna mieć wjazd dla osób niepełnosprawnych. Dziwię

się, że jeszcze tego nie ma bo wymóg sam w sobie jest. się, że jeszcze tego nie ma bo wymóg sam w sobie jest. 

Burmistrz Miasta Zbigniew SzaleniecBurmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – też się dziwię, że przez tyle lat nie dostosowano wszystkich szkół. – też się dziwię, że przez tyle lat nie dostosowano wszystkich szkół.

W niektórych szkołach trzeba by montować specjalne urządzenia bo są tak wysokie schody.  Nawet jeśli byW niektórych szkołach trzeba by montować specjalne urządzenia bo są tak wysokie schody.  Nawet jeśli by--

łaby pochylnia to tam nic nie wjedzie. Tak naprawdę powinniśmy to wszystko dostosować, ale do czasów wyłaby pochylnia to tam nic nie wjedzie. Tak naprawdę powinniśmy to wszystko dostosować, ale do czasów wy--

borów nie jest to możliwe. Jeśli chodzi o Muzeum to faktycznie tam są dwie komisje , ale nie ma tam na tąborów nie jest to możliwe. Jeśli chodzi o Muzeum to faktycznie tam są dwie komisje , ale nie ma tam na tą

chwile możliwości dostosowania do osób niepełnosprawnych, na pewno nie damy rady tego zrobić na te wychwile możliwości dostosowania do osób niepełnosprawnych, na pewno nie damy rady tego zrobić na te wy --

bory. W związku z tym podjęto decyzje o przeniesieniu tego jednego obwodu do Elektrowni. Czy jesteśmy wbory. W związku z tym podjęto decyzje o przeniesieniu tego jednego obwodu do Elektrowni. Czy jesteśmy w

stanie jakiś obiekt jeszcze dostosować do osób niepełnosprawnych. stanie jakiś obiekt jeszcze dostosować do osób niepełnosprawnych. 

Małgorzata ImańskaMałgorzata Imańska – jeżeli chodzi o ten okręg to Galeria jest najlepszym miejscem w 2016 roku podjęto – jeżeli chodzi o ten okręg to Galeria jest najlepszym miejscem w 2016 roku podjęto

decyzję, żeby w Muzeum zostawić jeden obwód, a w Galerii dwa bo ma najlepszy dostęp dla osób niepełnodecyzję, żeby w Muzeum zostawić jeden obwód, a w Galerii dwa bo ma najlepszy dostęp dla osób niepełno--

sprawnych  i są dwa niezależne wejścia.sprawnych  i są dwa niezależne wejścia.

Burmistrz Miasta Zbigniew SzaleniecBurmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – może to Państwa przekona na tą chwilę nie jesteśmy w stanie – może to Państwa przekona na tą chwilę nie jesteśmy w stanie

przygotować tego jednego lokalu żeby spełnić tą normę. przygotować tego jednego lokalu żeby spełnić tą normę. 

Małgorzata ImańskaMałgorzata Imańska – obwody patrząc od 2014 roku są  w miarę równe. W Muzeum od 2015 roku głosuje – obwody patrząc od 2014 roku są  w miarę równe. W Muzeum od 2015 roku głosuje

ok. 1500 osób., a 3000 osób będzie głosowało w Galerii. Te obwody są bardzo podobne objętościowo. Bo wok. 1500 osób., a 3000 osób będzie głosowało w Galerii. Te obwody są bardzo podobne objętościowo. Bo w

założeniu przy okręgach  jednomandatowych było, żeby one były mniej więcej równe. założeniu przy okręgach  jednomandatowych było, żeby one były mniej więcej równe. 

Marian KitaMarian Kita –  ja bym zastosował jakieś inne rozwiązanie to wszystko co pani mówi nie jest dla mnie szczę –  ja bym zastosował jakieś inne rozwiązanie to wszystko co pani mówi nie jest dla mnie szczę --

śliwym rozwiązaniem w sensie wyborczym jest to zdecydowanie większa odległość.śliwym rozwiązaniem w sensie wyborczym jest to zdecydowanie większa odległość.

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec –  Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec –  ale wtedy nam nie przyjmą tej uchwały bo nie spełnimy normyale wtedy nam nie przyjmą tej uchwały bo nie spełnimy normy

50% , ten budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków i nie ma możliwości zrobić pochylni , która by50% , ten budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków i nie ma możliwości zrobić pochylni , która by

spełniała wszystkie warunki , tu może być problem, żeby wykonać to zadanie. Czy mytą decyzję musimyspełniała wszystkie warunki , tu może być problem, żeby wykonać to zadanie. Czy mytą decyzję musimy

podjąć dzisiaj jeżeli chodzi o obwody podjąć dzisiaj jeżeli chodzi o obwody 

Małgorzata ImańskaMałgorzata Imańska – jest miesiąc od podjęcia okręgów czyli do 28 marca – jest miesiąc od podjęcia okręgów czyli do 28 marca

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec zostało kilka dni, dzisiaj to już za duże ryzyko, żebyśmy podejmowalizostało kilka dni, dzisiaj to już za duże ryzyko, żebyśmy podejmowali

decyzję , która jest niezgodna z przepisami. decyzję , która jest niezgodna z przepisami. 

Marian KitaMarian Kita – to wcale nie musi być w Muzeum bo my tą pochylnie możemy zrobić tam, gdzie jej nie ma  a – to wcale nie musi być w Muzeum bo my tą pochylnie możemy zrobić tam, gdzie jej nie ma  a

może być. Na wózkach w całych wyborach przyjeżdża od 10 do 15 osób. To są bardzo ważne wybory zarówmoże być. Na wózkach w całych wyborach przyjeżdża od 10 do 15 osób. To są bardzo ważne wybory zarów--

no te jak i następne. Zróbmy tak, żeby było jak najlepiej.no te jak i następne. Zróbmy tak, żeby było jak najlepiej.

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – chodzi o spełnienie wymogu formalnego, ze musi być przynajmniejchodzi o spełnienie wymogu formalnego, ze musi być przynajmniej

50% lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych to wynika z przepisów. Jeśli przyjmiemy inną50% lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych to wynika z przepisów. Jeśli przyjmiemy inną

uchwałę  to nie spełnimy wymogu uchwałę  to nie spełnimy wymogu 

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko  - jeśli byśmy dzisiaj podjęli uchwałę, gdzie nie będziemy mieć tego wymo  - jeśli byśmy dzisiaj podjęli uchwałę, gdzie nie będziemy mieć tego wymo--

gu 50% to co wtedy czy taka uchwałę mogą zakwestionować? gu 50% to co wtedy czy taka uchwałę mogą zakwestionować? 

Małgorzata ImańskaMałgorzata Imańska – wymóg który musieliśmy spełnić upłynął w grudniu 2016 roku na sesji podjęto takie – wymóg który musieliśmy spełnić upłynął w grudniu 2016 roku na sesji podjęto takie

obwody. obwody. 

Przewodnicząca Jolanta Moćko Przewodnicząca Jolanta Moćko przejdziemy teraz do głosowania wniosków przejdziemy teraz do głosowania wniosków 

WNIOSEK NR 1 WNIOSEK NR 1 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 19
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Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -1 
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20

WNIOSEK NR 2 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 1
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20

WNIOSEK NR 3 WNIOSEK NR 3 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 1 
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20

Przewodnicząca Jolanta Moćko – Przewodnicząca Jolanta Moćko – projekt nr 37 głosowanie wraz z wnioskami projekt nr 37 głosowanie wraz z wnioskami 

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -2 
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20 

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLIX/642/2018 

16.16. Interpelacje  i wnioski radnych Interpelacje  i wnioski radnych 

1.1. Stanisław Pisarek (pisemnie ) 3 wnioski Stanisław Pisarek (pisemnie ) 3 wnioski 

2.2. Irena Owczarz (pisemnie) 1 wniosek Irena Owczarz (pisemnie) 1 wniosek 

Odpowiedzi Odpowiedzi 

Odp. Wniosku nr 2 pana S. Pisarka Odp. Wniosku nr 2 pana S. Pisarka 

Burmistrz Miasta Zbigniew SzaleniecBurmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec  – mam  wniosek do pana radnego, że jak już nie przychodzi na  – mam  wniosek do pana radnego, że jak już nie przychodzi na

komisje lub mocno się spóźnia to można poczytać protokół. Bo wtedy by pan wiedział jakie jest aktualnekomisje lub mocno się spóźnia to można poczytać protokół. Bo wtedy by pan wiedział jakie jest aktualne

stanowisko  nasze  dotyczące  wody.  Dokładnie  informowałem  komisję,  ze  z  różnych  względówstanowisko  nasze  dotyczące  wody.  Dokładnie  informowałem  komisję,  ze  z  różnych  względów

zdecydowaliśmy się  i  podpiszemy umowę z GPW, odstąpiliśmy od zamiaru budowy stacji  uzdatniania  izdecydowaliśmy się  i  podpiszemy umowę z GPW, odstąpiliśmy od zamiaru budowy stacji  uzdatniania  i

wciągu dwóch trzech lat chcemy dojść do porozumienia, ze 80 % wody z GPW mam różne profity z tymwciągu dwóch trzech lat chcemy dojść do porozumienia, ze 80 % wody z GPW mam różne profity z tym

związane . GPW jest bardzo zaangażowane, żeby poszerzać krąg miast, które będą odbierać od nich wodę.związane . GPW jest bardzo zaangażowane, żeby poszerzać krąg miast, które będą odbierać od nich wodę.

Udało nam się wynegocjować, podłączenie do takiej nitki, która ma pobierać wodę górską. Jest to wodaUdało nam się wynegocjować, podłączenie do takiej nitki, która ma pobierać wodę górską. Jest to woda

bardzo dobra natomiast nieco droższa będzie nas drożej kosztowała i powiem więcej, ze to już od tego roku.bardzo dobra natomiast nieco droższa będzie nas drożej kosztowała i powiem więcej, ze to już od tego roku.

Dobra wiadomość jest taka, że obniżymy ceny ścieków. Połączenie ceny wody i ścieków zostanie utrzymaneDobra wiadomość jest taka, że obniżymy ceny ścieków. Połączenie ceny wody i ścieków zostanie utrzymane

na tym samym poziomie. na tym samym poziomie. 

Stanisław PisarekStanisław Pisarek – na komisje się nie spóźniam,  zdarza się, że mnie  nie ma, ale to wtedy na całej – na komisje się nie spóźniam,  zdarza się, że mnie  nie ma, ale to wtedy na całej
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komisji.   Proszę o odpowiedź na piśmie.  W związku z odpowiedzią pana Burmistrza rozszerzę jeszczekomisji.   Proszę o odpowiedź na piśmie.  W związku z odpowiedzią pana Burmistrza rozszerzę jeszcze

swoje pytanie. Jakie były poniesione koszty w związku z wycofaną decyzją budowy stacji uzdatniania wody,swoje pytanie. Jakie były poniesione koszty w związku z wycofaną decyzją budowy stacji uzdatniania wody,

dlaczego ta decyzja , dlaczego tylko 80 % a nie np.100% . Dlaczego  czeladzianie borykają się z problememdlaczego ta decyzja , dlaczego tylko 80 % a nie np.100% . Dlaczego  czeladzianie borykają się z problemem

wody od tylu lat dlaczego teraz idziemy w tym kierunku. wody od tylu lat dlaczego teraz idziemy w tym kierunku. 

Burmistrz  Miasta  Zbigniew SzaleniecBurmistrz  Miasta  Zbigniew Szaleniec  –  odpowiadam za  tą  kadencje  i  w tej  kadencji  ustaliliśmy,  że  –  odpowiadam za  tą  kadencje  i  w tej  kadencji  ustaliliśmy,  że

będziemy starali się tą wodę uzdatniać. Dlaczego poprzednicy nic nie robili tylko rozbudowywali budowalibędziemy starali się tą wodę uzdatniać. Dlaczego poprzednicy nic nie robili tylko rozbudowywali budowali

nowe studnie, żeby korzystać tylko z własnej wody, na to pytanie nie mogę odpowiedzieć.  To ze korzystamynowe studnie, żeby korzystać tylko z własnej wody, na to pytanie nie mogę odpowiedzieć.  To ze korzystamy

z  takiej  oferty  wynika  z  faktu,  że   na  spotkaniu  metropolii  zachęcano  wszystkie  gminy,  żeby  zaczęłyz  takiej  oferty  wynika  z  faktu,  że   na  spotkaniu  metropolii  zachęcano  wszystkie  gminy,  żeby  zaczęły

korzystać z tej wody, jeśli tak będzie to  cena wody może zejść do 1.60, gdyby wszystkie gminy skorzystały zkorzystać z tej wody, jeśli tak będzie to  cena wody może zejść do 1.60, gdyby wszystkie gminy skorzystały z

tej oferty.  Koszty my ciągle jesteśmy w takiej sytuacji, że jeśli ten proces z GPW się nie uda, inne gminy w totej oferty.  Koszty my ciągle jesteśmy w takiej sytuacji, że jeśli ten proces z GPW się nie uda, inne gminy w to

nie wejdą i cena wody będzie rosła to zawsze możemy wrócić do budowy oczyszczali  uzdatniania wodynie wejdą i cena wody będzie rosła to zawsze możemy wrócić do budowy oczyszczali  uzdatniania wody

mamy zabezpieczoną wodę  z dwóch stron. mamy zabezpieczoną wodę  z dwóch stron. 

Przewodnicząca Jolanta Moćko Przewodnicząca Jolanta Moćko – kolejny punkt – kolejny punkt 

17.17. Korespondencja /informacje do wiadomości Rady

1.1. sprawozdanie z wykonania budżetu za okres 01.01 – 31.01.2018r. ( @ wszyscy radni) sprawozdanie z wykonania budżetu za okres 01.01 – 31.01.2018r. ( @ wszyscy radni) 
2.2. ostateczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok (@ wszyscy radni) ostateczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok (@ wszyscy radni) 
3.3. Pismo z Prokuratury Rejonowej z Będzina ( wraz z odpowiedzią) - Pismo z Prokuratury Rejonowej z Będzina ( wraz z odpowiedzią) - 
4.4. Biuro poselskie Jarosław Sachejko  (do komisji finansowo- budżetowej ) Biuro poselskie Jarosław Sachejko  (do komisji finansowo- budżetowej ) 
5.5. HELPDESK oferta cenowa na realizację transmisji sesji HELPDESK oferta cenowa na realizację transmisji sesji 
6.6. Prezes RIO Prezes RIO 
7.7. ELKOMP – oferta cenowa transmisji sesji ELKOMP – oferta cenowa transmisji sesji 
8.8. Wojewoda Śląski – pismo na podstawie donosu anonima  Wojewoda Śląski – pismo na podstawie donosu anonima  
9.9. Komisarz wyborczy – o okręgach pomyłkowo wraz wyjaśnieniem pani Imańskiej Komisarz wyborczy – o okręgach pomyłkowo wraz wyjaśnieniem pani Imańskiej 
10.10. Wniosek komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej –  dot. kanalizacji Wniosek komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej –  dot. kanalizacji 

18. Sprawy bieżące  

Marian Kita-  Marian Kita-  poniżej  naszej godnościponiżej  naszej godności i   i  nie zgadzam się żebyśmy rozpatrywali  anonimy powinniśmy sięnie zgadzam się żebyśmy rozpatrywali  anonimy powinniśmy się

wstydzić.wstydzić.

Przewodnicząca  Jolanta  MoćkoPrzewodnicząca  Jolanta  Moćko  –  podzielam pana  zdanie,  ale   zajął  się  tym  wojewoda  i  jesteśmy  –  podzielam pana  zdanie,  ale   zajął  się  tym  wojewoda  i  jesteśmy

zobowiązani się ustosunkować i tak zrobimy. zobowiązani się ustosunkować i tak zrobimy. 

Stanisław PisarekStanisław Pisarek – absolutnie zgadzam się z panem to jest podłe jeśli ktoś się tym zajął i jest to  istotny dla – absolutnie zgadzam się z panem to jest podłe jeśli ktoś się tym zajął i jest to  istotny dla

nas organ  to tym musimy się tym, zająć. nas organ  to tym musimy się tym, zająć. 

Wojciech MaćkowskiWojciech Maćkowski – jestem zdziwiony informacja od odstąpienia budowania stacji uzdatniania wody , – jestem zdziwiony informacja od odstąpienia budowania stacji uzdatniania wody ,

wczoraj komisja była był prezes i nic nie było mówione – dziwne że tak się dowiadujemy. Rozumie , ze terazwczoraj komisja była był prezes i nic nie było mówione – dziwne że tak się dowiadujemy. Rozumie , ze teraz

pani przewodnicząca będzie decydować, które pisma będzie czytać a które nie. pani przewodnicząca będzie decydować, które pisma będzie czytać a które nie. 

Przewodnicząca Jolanta Moćko – Przewodnicząca Jolanta Moćko – jeśli chodzi o pisma to one są  dostępne w biurze rady.jeśli chodzi o pisma to one są  dostępne w biurze rady.

Burmistrz Miasta Zbigniew SzaleniecBurmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – ten temat był omawiany na komisji na sesji był również  projekt – ten temat był omawiany na komisji na sesji był również  projekt

uchwały dot. WPI uchwały dot. WPI 

Monika PawlikMonika Pawlik – można sobie sięgnąć do protokołu z lutego komisji rozwoju i polityki przestrzennej, w której – można sobie sięgnąć do protokołu z lutego komisji rozwoju i polityki przestrzennej, w której

szczegółowo omawiano projekt dot WPI szczegółowo omawiano projekt dot WPI 

Stanisław PisarekStanisław Pisarek – w jaki sposób będziemy odpowiadać na to pismo wojewody.  Nie wiemy o co chodzi co – w jaki sposób będziemy odpowiadać na to pismo wojewody.  Nie wiemy o co chodzi co

z tym dalej z tym dalej 
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Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko stanowisko zostanie przedstawione radzie, do podjęcia decyzji,   a my stanowisko zostanie przedstawione radzie, do podjęcia decyzji,   a my

musimy się do tego odnieść. Przedstawię państwu na sesji ja czy ktoś z moich zastępców w zależności ktomusimy się do tego odnieść. Przedstawię państwu na sesji ja czy ktoś z moich zastępców w zależności kto

będzie prowadził sesję i nie jest to tajemnica. będzie prowadził sesję i nie jest to tajemnica. 

  
19. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko – po wyczerpaniu  porządku zamykam obrady sesji.   – po wyczerpaniu  porządku zamykam obrady sesji.  

Prowadzący obrady :Prowadzący obrady :
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi 

mgr Jolanta Moćko                   mgr Jolanta Moćko                   

W załaczneniu: 
1. Porządek obrad
2. Zawiadomienie o zwołaniu sesji 
3. Lista obecności, 
4. wydruki z wynikami głosowania nad projektami uchwał 
5. informacja międzysesyjna Burmistrza dla Rady Miejskiej
----------------------

 Protokół został napisany, dnia:  23.03.2018r. 
 Protokolant : Joanna Kwarciana
 Protokół, został  przedstawiony Radzie na sesji, dnia 18.04.2018r. 
 Protoków  udostępniony w BIP, dnia 
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