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      Protokół z Protokół z LILI Sesji Rady Miejskiej w Czeladzi Sesji Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia z dnia 23 maja 23 maja 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 – 20.20 
 Frekwencja Radnych: 21 radnych obecnych  
 Najwyższe Kierownictwo Urzędu : 
1. Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec,
2. Z-ca Burmistrz Elżbieta Dmitruk,
3. Z-ca Burmistrza Beata Zawiła,
4. Skarbnik Miasta- Bogusława Tanchojzer 
5. Radca prawny 
6. Naczelnicy
7. Dyrektorzy 
8. Dyrektor PZZOZ w Czeladzi Jolanta  Sikora -  Kałużna 
9. Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji dr n.med. Dariusz Jorg 

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji 

3. Przyjęcie protokołu z sesji  z dnia 18 kwietnia 2018r.

Informacje Burmistrza dla Rady Miejskiej: 
4. (B - Or. 0057.4.2018)

Informacja międzysesyjna za okres od 29.03.2018 do 10.05.2018r. 

5. Efekty po rocznej  restrukturyzacji Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Będzinie – Szpital w Czeladzi. 

Projekty uchwał do rozpatrzenia:

6. 
Projekt Nr 79
w sprawie: zmian w Budżecie Miasta na 2018 rok

Komisja 
Finansowo 
Budżetowa

7. 
Projekt Nr 80
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na 
lata 2018 -2030 

Komisja 
Finansowo 
Budżetowa

8. 
Projekt Nr 71
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej
numerem  działki  10/56  arkusz  mapy  58  o  powierzchni  2336  m2

położonej przy ulicy Stawowej w Czeladzi 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

9. 
Projekt Nr 77
w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

10. 

Projekt Nr 78
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej
numerem działki 305 arkusz mapy 21 o powierzchni 26 m2 położonej
przy ulicy Rynkowej w Czeladzi 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej
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11. 

Projekt Nr 72
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej  w Czeladzi za 2017r.

Komisja Polityki 
Społecznej 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa

12. 

Projekt Nr 73
w sprawie: przyjęcia oceny  zasobów pomocy społecznej za rok 2017

Komisja Polityki 
Społecznej 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa

13. 

Projekt Nr 74 
w  sprawie: zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  obowiązkowego
tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje
kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę
Czeladź

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu

14. 

Projekt Nr 75
w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska MOZ NSZZ Solidarność
POiW dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu

15. 

Projekt Nr 76
w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu

16. 

Projekt Nr 81 
w  sprawie:  określenia  zasad  i  trybu  przyznawania  i  pozbawiania
wyróżnień i pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

17.

Projekt Nr 82 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz zasad i warunków sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie miasta Czeladź

Komisja Polityki 
Społecznej 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa

18. Interpelacje i wnioski radnych

19. Korespondencja/informacje do wiadomości Rady

20. Sprawy bieżące

21. Zamkniecie obrad sesji.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ustalenia- roUstalenia- ro    zz    strzygnięciastrzygnięcia    

Przebieg obrad:Przebieg obrad:

1 Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko – otwieram Sesje Rady Miejskiej oraz witam wszystkich zgromadzonych – otwieram Sesje Rady Miejskiej oraz witam wszystkich zgromadzonych
na Sesji na Sesji 

2 Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Jolanta Moćko – Przewodnicząca Jolanta Moćko – pani burmistrz prosiła o głos pani burmistrz prosiła o głos 

Zastępca Burmistrz Beata ZawiłaZastępca Burmistrz Beata Zawiła  proszę o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały  Nr 74,75,76 w celu  proszę o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały  Nr 74,75,76 w celu

dalszej weryfikacji dalszej weryfikacji 

Przewodnicząca Jolanta  MoćkoPrzewodnicząca Jolanta  Moćko –  proszę  o wprowadzenie  do  porządku  obrad  sesji  projektu  Nr  83    –  proszę  o wprowadzenie  do  porządku  obrad  sesji  projektu  Nr  83   

w punkcie 17.1 w sprawie  w punkcie 17.1 w sprawie  ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym

Rady Miejskiej w Czeladzi. 

Stanisław PisarekStanisław Pisarek – mam pytanie  skoro inicjatywa obywatelska trafiła  w terminie  zgodnym z zapisami – mam pytanie  skoro inicjatywa obywatelska trafiła  w terminie  zgodnym z zapisami
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statutu, to czy nie powinna trafić do porządku z automatu?statutu, to czy nie powinna trafić do porządku z automatu?

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko – ten wniosek musi  spełniać pewne wymogi  i  projekt  został  poddany – ten wniosek musi  spełniać pewne wymogi  i  projekt  został  poddany

weryfikacji  i  teraz  chcemy go  wprowadzić  do  porządku.  Przystępujemy do  głosowania  projektu  Nr  83  weryfikacji  i  teraz  chcemy go  wprowadzić  do  porządku.  Przystępujemy do  głosowania  projektu  Nr  83  

w sprawie w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w

Czeladzi

Głosowanie Głosowanie 
Za – 19Za – 19

Przeciw  - 0 Przeciw  - 0 

Wstrz. się – 0 Wstrz. się – 0 

Obecnych 19 Obecnych 19 

Projekt Nr 83  przyjęty do porządku w punkcie 17.1. Projekt Nr 83  przyjęty do porządku w punkcie 17.1. 

3.3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesjiPrzyjęcie protokołów z poprzedniej sesji

Przyjęcie protokołu z sesji  z dnia 18 kwietnia 2018r. – przyjęty bez uwag – przyjęty bez uwag 

4.4. (B - Or. 0057.4.2018)
Informacja międzysesyjna za okres od 29.03.2018 do 10.05.2018r.

Brak pytań Brak pytań 

5. Efekty po rocznej  restrukturyzacji Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Będzinie – Szpital w Czeladzi. 

Przewodnicząca Jolanta Moćko  - zapraszam do prezentacji 
Prezentacje prowadzi  Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji dr n.med. Dariusz Jorg 

PREZENTACJA PREZENTACJA 

Przewodnicząca Jolanta Moćko –  dziękuje  - otwieram dyskusje 

Stanisław Pisarek – w całym kraju następuje proces starzenie się, czy będzie oddział geriatryczny. 

dr n.med. Dariusz Jorg – lekarzy geriatrycznych wykształconych jest bardzo mało. Patrząc na perspektywę

dwa oddziały wewnętrzne to jeden będziesz szedł w kierunku internistycznym, a drugi by szedł w kierunku

rozszerzenia  geriatrycznym.  Patrząc  z  perspektywą  na  przyszłość  chcielibyśmy  rozbudować  zakład

opiekuńczo leczniczy – myślę, że tak wyprofilowane oddziały internistyczne są możliwe. Sytuacja kadrowa

lekarzy geriatrów na Śląsku jest trudna i nikt takich konkursów nie ogłasza. 

Wojciech Maćkowski – chciałem zapytać w ciągu państwa działalności ile osób w szpitalu powiatowym

zostało zwolnionych lub ile odeszło, a ile zostało zatrudnionych. 

dr n.med. Dariusz Jorg -  zwiększyliśmy mocno przychody ok 20%, a kadra zeszła o 130 osób. 

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec - dziękuję za państwa obecność. Sposób przedstawiania wizji jest

tak pozytywny, że chce się tego słuchać. Wcześniej kiedy słuchałem tych wizji na przyszłość miałem bardzo

dużo  wątpliwości.  Szeroki  zakres  różnych  działań  dawało  nadzieję,  że  nie  są  to  tylko  słowa.  Jak

przedstawialiście Państwo te krótkie terminy to myślałem, że one nie są do zrealizowania. Złe wiadomości 

o szpitalu były również złymi wiadomościami dla nas, nasz budżet nie dawał możliwości, żeby ten szpital

postawić na nogi. Koszty Magelana były przeokropne i budziły obawy co będzie dalej . Dlatego cieszę się, że

po tak krótkim czasie jest taki sukces. Ma pan wiedzę i umiejętności nakręcił pan to koło, że chcą do nas
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przychodzić  fachowcy.  Życzę,  żeby  udało  uciec  się  od  Magelana  i  udało  się   odwrócić  tą   tendencje

pomniejszania  kontraktów. Jeszcze więcej  kontraktów to duży sukces.  Certyfikaty  bardzo ważne,  i  mają

istotny wpływ na jakość kontraktu. Jestem przekonany, że wszystko idzie w dobrym kierunku i szpital stanie

się wizytówka naszego powiatu. Na koniec chciałbym dowiedzieć się o nocną świąteczną pomoc, czy nie

można  uzyskać  dwóch  nocnych  punktów  pomocy  świątecznej.  Może  chciałby  pan  założyć  oddział

położniczy, czy są takie szanse. Urodziny dzieci też są opłacalne. 

dr n.med. Dariusz Jorg – sytuacje jaką zastaliśmy to średnia ilość porodów 245 to w przeliczeniu na koszty

bo oczywiście funduszu nie interesuje czy urodzi się 1000- czy 50 dzieci, trzeba spełniać te same wymogi.

Do każdego porodu trzeba było dopłacić ok. 9 000,00 zł , zastanawiałem się co byłoby lepsze, czy nie lepiej

dać  każdej  mamie  becikowe  4 500,00  zł  Ilość  porodów  na  terenie  całego  powiatu  to  ok.  1000  przy

dzisiejszym stanie zdrowia społeczeństwa ok. 50 % porodów jest na wyższym poziome referentywności co

oznacza że porodówki na trzecim poziomie referentywności na tym terenie jest ich trzy . Jeśli chcielibyśmy

otworzyć porodówkę to musimy się zastanowić, ile będziemy dopłacać do porodów. W dzisiejszych czasach

otwarcie  porodówki  to  bardzo  duża  inwestycja  również  finansowa,  bo  przy  porodówce trzeba  otworzyć

również  oddział  neonatologii.  Na  tym  etapie  w  której  jest  szpital  nie  jest  to  czas  na  taką  kosztowną

inwestycję.  Jeśli  chodzi  o  nocną  i  świąteczną  pomoc  to  tylko  ona  jest  przeniesiona  do  Będzina.  W

zamierzeniach mamy, żeby oddział wewnętrzny był również w Będzinie. Co do ilości punktów będziemy się

zastanawiać dopiero na następny rok. Obecnie mamy dwa punkty w Będzinie i Brudzowicach. 

Marian Kita – mówi pan, że przez 20 lat nie można było nic zrobić dopiero jak pan przyszedł to szpital

ruszył. 20 lat ciężko pracowali ludzie ordynatorzy, lekarze, pielęgniarki, salowe i inni ,  dlaczego szpital  upadł

powiem panu bo między innymi ja podpisałem dokument, który mówił o połączeniu szpitala z Będzinem.

Szpital  Czeladzki  był  oddany  w  1959  roku  i  był  największym  szpitalem  i  był  jednym  z  najlepszych.

Określona grupa polityczna rządziła, i to oni stwierdzili, że musimy się połączyć bo musimy wejść do sieci bo

jeśli  nie  to  nie  będziemy istnieć.  Przy  połączeniu  byliśmy bez  złotówki  długu.  Cały  dług  się  rozpoczął  

w momencie połączenia z Będzinem. 

Rok temu jak pan z nami rozmawiał to mówił pan, że jak wejdzie tutaj z zaćmami to przegoni pan Ceglaną.

Jeśli w ciągu jednego dnia wykonują 50  zabiegów to jakie to są ilości w ciągu miesiąca, to pan wykona  12

tys.  zaćm w tym szpitalu i jeszcze pan chce ten oddział przenieść do Będzina i tam mu robić warunki, to

pytam czego w Czeladzi nie ma ? sal operacyjnych – to jest nieprawda bo jest przynajmniej pięć. 

Ile mniej jest pielęgniarek w szpitalach bo ich nie widać, jak przychodzi pacjent do izby przyjęć to siedzi 6

godz.  i albo  pójdzie na górę,  albo nie. Dawniej lekarz kierował na oddział i tam leczył, teraz pacjent siedzi

na krześle, ten człowiek na izbie powinien mieć komfort, bo całe życie płacił  składki. To jest poniewieranie

pacjentów. U nas zmniejsza się ilość pielęgniarek dojdzie do tego, że nie będziemy mieli pielęgniarek.  Na

szpitalu  jest  jeszcze eternit i budkę z której pan obsługuje szlaban. Osobiście życzę panu sukcesu i każdy

ma swój wkład pan również. 

dr n.med. Dariusz Jorg – nie zgadzam się z panem pan był związany z tym szpitalem od lat 60 tak  nie

zmieniono tej budki, ale  lada moment jej nie będzie i eternitu  również.. I doczeka pan tego momentu. Wrócił

pan  do  59  roku  zgadzam się  co  do  kilku  rzeczy  ja  tak  daleko  nie  sięgałem do  historii  tego  szpitala,

przypomnę tylko, że to nie sieć szpitali spowodował ich połączenie bo szpitale zostały połączone w 2004

roku i kto kogo obciążył nie wiem i się nie interesuje nie przygotowałem się tak głęboko pokazałem fakty co

4/10



B-RM.0002.5.2018

się działo w ostatnich latach. Szanuje ludzi, którzy pracowali, a ci dzisiaj mogą ocenić jak jest teraz. Rok

temu odpowiadałem panu na sesji, że nie uda nam się zbudować okulistyki, a jednak nam się udało. Zarzut

dotyczący pielęgniarek jest  chyba zasłyszany lub wyczytany bo my  nie  zwolniliśmy ze szpitala  żadnej

pielęgniarki w części medycznej wzmacniamy, a nie osłabiamy. Nie oceniałem doktora Mizery i nie oceniam

nikogo  kto przyszedł . Jest pan związany ze środowiskiem medycznym i świat się zmienia i zmienia się też

system obsługi.  Nie ma przyjęcia pacjenta na oddział nie ma takiej możliwości prawnej on musi spełnić

warunki i cały proces przy przyjęciu. Nie będę robić czynu  społecznego na malowanie płotu będzie nas stać

to go wymienimy. 

Marian Kita – ja pytałem ile jest pielęgniarek na jednego pacjenta 

dr n.med. Dariusz Jorg – spełniamy  wymogi NFZ w związku z przepisami, które obowiązują każdy szpital

przekraczamy minimalną ilość.  

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – jest możliwość pozyskania środków na termomodernizację. 

dr n.med. Dariusz Jorg  - jesteśmy na ostatniej etapie oceny mamy nadzieje, że nastąpi to na przestrzeni

kilku miesięcy i  termomodernizacja całego budynku odbędzie się jeszcze w tym roku. 

Przewodnicząca Jolanta Moćko – Przewodnicząca Jolanta Moćko – dziękuję bardzodziękuję bardzo  za przybycie i za prezentację kolejny punkt porządku za przybycie i za prezentację kolejny punkt porządku 

PRZERWAPRZERWA

Przewodnicząca Jolanta Moćko – Przewodnicząca Jolanta Moćko – wznawiam obrady , kolejny punkt wznawiam obrady , kolejny punkt 

Projekty uchwał do rozpatrzenia:

6.
Projekt Nr 79
w sprawie zmian w Budżecie Miasta Czeladź na 2018 rok
 

Przewodnicząca Jolanta Moćko – Przewodnicząca Jolanta Moćko – proszę Panią  skarbnik o wprowadzenie proszę Panią  skarbnik o wprowadzenie 

Bogusława TanhojzerBogusława Tanhojzer – projekt przygotowany  na dzisiejszą sesję wynika głównie z tego, że tylko rada jest – projekt przygotowany  na dzisiejszą sesję wynika głównie z tego, że tylko rada jest

umocowana, aby dokonywać przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej i to jest znacząca część tejumocowana, aby dokonywać przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej i to jest znacząca część tej

uchwały. Po za tym uchwała wprowadza dochody w wysokości 300 tys. zł na to składają się  podatki od osóbuchwały. Po za tym uchwała wprowadza dochody w wysokości 300 tys. zł na to składają się  podatki od osób

cywilno prawnych, wpływ dywidendy z ZIK-u i dotacja z Metropolii . Te środki będą przeznaczone na remontycywilno prawnych, wpływ dywidendy z ZIK-u i dotacja z Metropolii . Te środki będą przeznaczone na remonty

i  budowę dróg oraz bieżącą działalność Muzeum. Pozostałe  elementy to przesunięcia  między działami.i  budowę dróg oraz bieżącą działalność Muzeum. Pozostałe  elementy to przesunięcia  między działami.

Uchwała nie zmienia deficytu budżetu Uchwała nie zmienia deficytu budżetu 

Pozytywna opinia komisji Finansowo – Budżetowej Pozytywna opinia komisji Finansowo – Budżetowej 

Wojciech Maćkowski – Wojciech Maćkowski – 200 tys.  zysku z dywidendy z ZIK- u dlaczego jest przekazane do budżetu. Pytanie200 tys.  zysku z dywidendy z ZIK- u dlaczego jest przekazane do budżetu. Pytanie

do Pana burmistrza. do Pana burmistrza. 

Przewodnicząca  Jolanta  Moćko  –  Przewodnicząca  Jolanta  Moćko  –  chciałam  przypomnieć  panu  radnemu,  że  na  sesji  pytań  już  niechciałam  przypomnieć  panu  radnemu,  że  na  sesji  pytań  już  nie

zadajemy są komisje , które mają wyczerpywać państwa pytania. Pytania są wtedy jeśli byście państwo niezadajemy są komisje , które mają wyczerpywać państwa pytania. Pytania są wtedy jeśli byście państwo nie

dostali odpowiedzi na komisji. dostali odpowiedzi na komisji. 

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – na komisji pytań nie było 

Brak uwag i pytań Brak uwag i pytań 
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 
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Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 0
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20  (nie głosuje radny W. Maćkowski ) 

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – LI/ 667 /2018 

7.
Projekt Nr 80
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 -2030 

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko  - konsekwencja  wcześniej podjętej uchwały   - konsekwencja  wcześniej podjętej uchwały 
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 – 20 ( nie głosuje radny W. Maćkowski)

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – LI/ 668 /2018 

8.
Projekt Nr 71
w sprawie:  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki
10/56 arkusz mapy 58 o powierzchni 2336 m2 położonej przy ulicy Stawowej w Czeladzi

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko  -    -  

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – LI/ 669 /2018 

9.
Projekt Nr 77 EAP
w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko  -    -  

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – LI/ 670 /2018 

10.
Projekt Nr 78
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 305
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arkusz mapy 21 o powierzchni 26 m2 położonej przy ulicy Rynkowej w Czeladzi 

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko  -    -  

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – LI/ 671 /2018 

11. 
.

Projekt Nr 72
w  sprawie:  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  w Czeladzi za 2017r.

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko    
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”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 1
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania –  20

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – LI/ 672 /2018 

12.  Projekt Nr 73
w sprawie: przyjęcia oceny  zasobów pomocy społecznej za rok 2017

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko    
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. – LI /673/ 2018 

13. Projekt Nr 74 EAP
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli  pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Czeladź

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko   -     -  PROJEKT ZDJĘTY Z PORZĄDKU PROJEKT ZDJĘTY Z PORZĄDKU 

14. Projekt Nr 75
w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska MOZ NSZZ Solidarność POiW dotyczącego 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli
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Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko    PROJEKT ZDJĘTY Z PORZĄDKUPROJEKT ZDJĘTY Z PORZĄDKU
 

15. Projekt Nr 76 EAP
w  sprawie: ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla
niektórych stanowisk nauczycieli 

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko    PROJEKT ZDJĘTY Z PORZĄDKUPROJEKT ZDJĘTY Z PORZĄDKU

16. Projekt Nr 81
w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania wyróżnień i pieniężnych
nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko  -   - 
Pozytywna opinia komisji  Edukacji Kultury i SportuPozytywna 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. – LI / 674 / 2018 

Andrzej Mentel – proszę o przerwę 30 min 

Stanisław Pisarek – rozumiem wniosek o przerwę , ale żeby aż 30 min 

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko  - rozumiem, że to jest głos sprzeciwu to głosujemy.   - rozumiem, że to jest głos sprzeciwu to głosujemy. 

Wniosek o przerwę 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 16
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 4
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” –  0
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20

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

17. Projekt Nr 82
w sprawie:  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Czeladź

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko    
Pozytywna opinia komisji  Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Pozytywna 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”- 16 
Głosów „PrzeciwPrzeciw” –  2  
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 0 
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 18  ( nieobecni K.Pilc, K. Kowalik, I. Owczarz) 

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – LI /675 / 2018 

17. Projekt Nr 83
w sprawie:  ustalenia zasad wypłacania diet  i  zwrotu  kosztów podróży służbowych radnym
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Rady Miejskiej w Czeladzi 
Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko  to inicjatywa obywatelska zgłoszona przez mieszkańców  reprezentuje ją  to inicjatywa obywatelska zgłoszona przez mieszkańców  reprezentuje ją

pan radny Pisarek oddam głos Panu mecenasowi. pan radny Pisarek oddam głos Panu mecenasowi. 

Mecenas WójkowskiMecenas Wójkowski – projekt wszystkim jest znany jeżeli chodzi o zastrzeżenie co do tego projektu to   – projekt wszystkim jest znany jeżeli chodzi o zastrzeżenie co do tego projektu to  

w  pierwszej  kolejności  jest  zapis,  ze  jest  to   akt  prawa  miejscowego  w  mojej  ocenie  jest  to  zapisw  pierwszej  kolejności  jest  zapis,  ze  jest  to   akt  prawa  miejscowego  w  mojej  ocenie  jest  to  zapis

dyskwalifikujący tą uchwalę nie jest to akt prawa miejscowego akt wewnętrzny gminy nie podlega publikacji ,dyskwalifikujący tą uchwalę nie jest to akt prawa miejscowego akt wewnętrzny gminy nie podlega publikacji ,

dodatkowo wskażę , ze jest  zła podstawa prawna we wstępie wymagają uzupełnienia nie odwołują się dododatkowo wskażę , ze jest  zła podstawa prawna we wstępie wymagają uzupełnienia nie odwołują się do

wszystkich przepisów, moim zdaniem właściwa technika legislacji nie jest do końca czytelna. Pierwsza częśćwszystkich przepisów, moim zdaniem właściwa technika legislacji nie jest do końca czytelna. Pierwsza część

kompletnie nieprzejrzysty tekst  nie rozumiem jej co autor chciał przez to powiedzieć. Wysokość diety ust 3kompletnie nieprzejrzysty tekst  nie rozumiem jej co autor chciał przez to powiedzieć. Wysokość diety ust 3

stawki  procentowe  –  występuje  jakaś  wyliczanka  dla  mnie  jest  to  niejasne.  Jeśli  wnioskodawcy  chcielistawki  procentowe  –  występuje  jakaś  wyliczanka  dla  mnie  jest  to  niejasne.  Jeśli  wnioskodawcy  chcieli

potwierdzić treść przepisu to jest to brak formalny i również nadzór mógłby uchylić tą uchwałę. Nadzór niepotwierdzić treść przepisu to jest to brak formalny i również nadzór mógłby uchylić tą uchwałę. Nadzór nie

dopuszcza przepisywania ustaw i przepisów powszechnie obowiązujących. Dla mnie jest to nieczytelne. dopuszcza przepisywania ustaw i przepisów powszechnie obowiązujących. Dla mnie jest to nieczytelne. 

Przewodnicząca Rady Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Rady Jolanta Moćko – projekt był omawiany na wszystkich komisjach nie na wszystkich – projekt był omawiany na wszystkich komisjach nie na wszystkich

można było zadawać pytania wnioskodawcom, ale to decyzja wnioskodawców. Mamy uchwałę dotyczącąmożna było zadawać pytania wnioskodawcom, ale to decyzja wnioskodawców. Mamy uchwałę dotyczącą

zwrotu kosztów podróży mamy uchwałę dotyczącą  diet one są obowiązujące,  a jest  wniosek  i  projektzwrotu kosztów podróży mamy uchwałę dotyczącą  diet one są obowiązujące,  a jest  wniosek  i  projekt

uchwały, które ma wiele wad  przystępujemy do głosowania uchwały, które ma wiele wad  przystępujemy do głosowania 

Projekt Nr 83Projekt Nr 83

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 2
Głosów „PrzeciwPrzeciw” –15
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 1
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 18

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  nie została podjęta. 

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

18.18. Interpelacje  i wnioski radnych Interpelacje  i wnioski radnych 

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

1.1. Włodzimierz Jaros – B - RM .0003. 41.2018 Włodzimierz Jaros – B - RM .0003. 41.2018 

2.2. Juszczyk Patrycja – B - RM.0003. 43.2018 Juszczyk Patrycja – B - RM.0003. 43.2018 

3.3. Patryk Trybulec – B – RM.0003.46.2018 Patryk Trybulec – B – RM.0003.46.2018 

4.4. Stanisław Pisarek – B - RM .0003.44.2018  Stanisław Pisarek – B - RM .0003.44.2018  

5.5. Wojciech Maćkowski – B -  RM.0003.42.2018 Wojciech Maćkowski – B -  RM.0003.42.2018 

6.6. Dominik Penar  – B – RM .0003.45.2018 Dominik Penar  – B – RM .0003.45.2018 

Odp. Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec  na 1  pytania P. PisarkaOdp. Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec  na 1  pytania P. Pisarka
Nowy projekt organizacji  ruchu na ul.  Kombatantów przewiduje również budowę przystanku przy starymNowy projekt organizacji  ruchu na ul.  Kombatantów przewiduje również budowę przystanku przy starym
targowisku .  Mieszkancy byli  u  mnie już na początku kadencji,  teraz przy okazji  wykorzystamy to  i  tentargowisku .  Mieszkancy byli  u  mnie już na początku kadencji,  teraz przy okazji  wykorzystamy to  i  ten
przystanek będzie połaczony z przystankiem tranwajowym. Na reszte pytań odpowiemy na piśmie. przystanek będzie połaczony z przystankiem tranwajowym. Na reszte pytań odpowiemy na piśmie. 

19.19. Korespondencja /informacje do wiadomości Rady

1.1. Pan  Grzegorz.  M  w  sprawie  urządzenia  drogi  na  ul.  Asnyka  (B-RM.0003.4.2018)  –  sprawaPan  Grzegorz.  M  w  sprawie  urządzenia  drogi  na  ul.  Asnyka  (B-RM.0003.4.2018)  –  sprawa
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skierowana do rozpatrzenia przez komisję Rozwoju i Polityki Przestrzennej . skierowana do rozpatrzenia przez komisję Rozwoju i Polityki Przestrzennej . 

Wyniki głosowania wniosek w punkcie 19.1 Wyniki głosowania wniosek w punkcie 19.1 

Głosów „ZaZa”-  18

Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0

Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 0 

WNIOSEK przekazany do komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 

2.2. Mieszkańcy w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (B-RM.0003.3.2018) – na sesji w dniu 23Mieszkańcy w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (B-RM.0003.3.2018) – na sesji w dniu 23

maja podjęto uchwałę. LI/ 670/2018 maja podjęto uchwałę. LI/ 670/2018 

3.3. ZIK – w sprawie planu zagospodarowania terenu wg uchwały nr XLIII/527/2017 ZIK – w sprawie planu zagospodarowania terenu wg uchwały nr XLIII/527/2017 

4.4. Zagłębiowski Alarm Smogowy – w sprawie przekazania 1% na działania antysmogowe Zagłębiowski Alarm Smogowy – w sprawie przekazania 1% na działania antysmogowe 

5.5. Marszałek Województwa Śląskiego – w sprawie wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego. Marszałek Województwa Śląskiego – w sprawie wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

6.6. Rada seniorów Miasta Czeladź – w sprawie utworzenia punktu zastrzykowego w dniach wolnych Rada seniorów Miasta Czeladź – w sprawie utworzenia punktu zastrzykowego w dniach wolnych 

(B-RM.0004.7.2018) (B-RM.0004.7.2018) 

7.7. Program pobytu delegacji z Francji Program pobytu delegacji z Francji  

20. Sprawy bieżące  
Burmistrz Miasta Zbigniew SzaleniecBurmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – zapraszam wszystkich na festiwal  AVE MARIA  – zapraszam wszystkich na festiwal  AVE MARIA 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Moćko – dziękuję radnym za udział w uroczystościach majowych.

Wiceprzewodniczący Rady Dominik Penar Wiceprzewodniczący Rady Dominik Penar – zapraszam na 28 maja br na uroczystość wręczenia nagrody– zapraszam na 28 maja br na uroczystość wręczenia nagrody

Doctor honoris causaDoctor honoris causa

21. 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:  
 Protokolant : Joanna Kwarciana
 Protokół, został  przedstawiony Radzie na sesji, dnia 
 Protoków  udostępniony w BIP, dnia 
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