
B-RM.0002.2.2018

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

z dnia z dnia 28 lutego 28 lutego 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 –  19.45
 Frekwencja Radnych:   21 radnych obecnych  
 Najwyższe Kierownictwo Urzędu : 
1. Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec,
2. Z-ca Burmistrza Beata Zawiła,
3. Skarbnik Miasta- Urszula Polak Wałek.
4. Sekretarz Miasta – Dorota Bąk 
5. 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.

Burmistrz Zbigniew Szaleniec Burmistrz Zbigniew Szaleniec 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 37.1 projektu Nr 34Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 37.1 projektu Nr 34  w sprawie zmiany Uchwały nr

XLV/565/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu

Zakładu Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2017-2018 i 2019-2022”

Głosowanie     

Głosów „ZaZa”- 21
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 37.2 projektu nr 35

w sprawie  oddania  w najem w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomości  położonej  przy  ul.Trznadla  1  w
Czeladzi,  oznaczonej  numerem  działki  26/7  arkusz  mapy  47,  o  powierzchni  1800m2,  zabudowanej
budynkiem „Kopalnia Kultury” o powierzchni użytkowej 1129,52m2, na czas nieokreślony.

Głosowanie: 
Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0 
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -1 
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21
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Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:

3.3. Przyjęcie protokołu z sesji  z dnia 20 grudnia 2017r. – przyjęty bez uwag – przyjęty bez uwag 
4.4. Przyjęcie protokołu z sesji (na wniosek) z dnia 24 stycznia 2018r. – przyjęty bez uwag – przyjęty bez uwag 

      5.         5.   B - Or. 0057.1.2018 
Informacja międzysesyjna za okres od 5 grudnia 2017r do 7 lutego 2018r. 

Stanisław Pisarek – dane demograficzne danych brak w informacji. 
Agnieszka  Pokorny  Naczelnik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich   –  faktycznie  w  tej  informacji
międzysesyjnej nie ma tych danych ponieważ mieliśmy problem z aplikacją w której prowadzony jest
rejestr  mieszkańców.  Na  początku  lutego  wykryliśmy   spore  różnice,  zgłosiliśmy  ten  problem  do
dostawcy oprogramowania. Programista usilnie pracowała nad tym błędem.  W tej chwili mogę podać
dane są  one zróżnicowane  na  dzień  31.12.  2017r  było  30 506   mieszkańców.  Były  to  techniczne
problemy z transmisji  danych z rejestrów państwowych, a tych naszym programem. 
Burmistrz  Zbigniew  SzaleniecBurmistrz  Zbigniew  Szaleniec –   tych  danych  nie  ma  bo   te  sprawy  wyjaśniły  się  nam  po
wydrukowaniu dokumentów dla państwa. Wszystko na to wskazuje, że po poprawkach w tym programie
wynik jest najbardziej aktualny jest nas więcej niż wcześniej państwa informowaliśmy. 
Wojciech Maćkowski  -  Wojciech Maćkowski  -  str. 31 -  nieruchomości gminne oddane w CTBS spółka ZBK , co to za twór str. 31 -  nieruchomości gminne oddane w CTBS spółka ZBK , co to za twór 
kiedy powstał jaką uchwałą Rady Miejskiej – ja sobie nie przypominam, żebyśmy podejmowali taką kiedy powstał jaką uchwałą Rady Miejskiej – ja sobie nie przypominam, żebyśmy podejmowali taką 
uchwałę. uchwałę. 
str. 30 pkt. 4  adaptacja pomieszczeń przy szkole podstawowej nr 4 dla pomieszczeń ZIK, czy szkoła str. 30 pkt. 4  adaptacja pomieszczeń przy szkole podstawowej nr 4 dla pomieszczeń ZIK, czy szkoła 
została zlikwidowana, czy poinformowano Kuratorium , czy rozwiązano dojazd o tej spółki. została zlikwidowana, czy poinformowano Kuratorium , czy rozwiązano dojazd o tej spółki. 
T. Wójkowski - Radca prawny T. Wójkowski - Radca prawny jeśli chodzi o kompetencję  do zmiany nazwy spółki to jest to wyłącznajeśli chodzi o kompetencję  do zmiany nazwy spółki to jest to wyłączna
kompetencja  zgromadzenia  wspólników  w  tym  przypadku  zgromadzeniem  spółki  jest  Burmistrz.  Zkompetencja  zgromadzenia  wspólników  w  tym  przypadku  zgromadzeniem  spółki  jest  Burmistrz.  Z
ustawy o samorządzie gminnym wynika, że kompetencje rady  przekraczają zwykły zarząd  takiej spółkiustawy o samorządzie gminnym wynika, że kompetencje rady  przekraczają zwykły zarząd  takiej spółki
zmiana nazwy pod którą spółka działa nie mieści się w tej kompetencji. zmiana nazwy pod którą spółka działa nie mieści się w tej kompetencji. 
Burmistrz Zbigniew SzaleniecBurmistrz Zbigniew Szaleniec tą zmianę wprowadziliśmy po to, aby zasygnalizować mieszkańcom o
połączeniu i że, wszystkie te zadania są w jednej jednostce. Drugi punkt – budynki są własnością miasta
– kuratorium nie ma nic do tego co my w tym budynku zrobimy. 90% szkoły stoi  pusta,  więc sami– kuratorium nie ma nic do tego co my w tym budynku zrobimy. 90% szkoły stoi  pusta,  więc sami
podejmujemy decyzję bo nie jest to ekonomiczne, żebyśmy trzymali szkolę bez wykorzystania. Połowapodejmujemy decyzję bo nie jest to ekonomiczne, żebyśmy trzymali szkolę bez wykorzystania. Połowa
budynku będzie wykorzystana dla  szkoły.  Poprawimy sytuacje bezpieczeństwo wjazdu jak będziemybudynku będzie wykorzystana dla  szkoły.  Poprawimy sytuacje bezpieczeństwo wjazdu jak będziemy
budować ścieżki rowerowe.budować ścieżki rowerowe.

       6. (SK-BD.3035.4.2018)
Informacja o udzielonych w gminie w 2017 roku ulgach w spłacie należności o charakterze  
cywilnoprawnym. 

              Materiał został omówiony na komisji Finansowo – Budżetowej   - Materiał został omówiony na komisji Finansowo – Budżetowej   - brak uwag i pytańbrak uwag i pytań

7.(BS-ED.0644.1.2018) 
Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu     
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Czeladź  za 2017 rok

            Materiał został omówiony na komisji Edukacji Kultury i Sportu Materiał został omówiony na komisji Edukacji Kultury i Sportu  – brak uwag i pytań – brak uwag i pytań

Temat Sesji z planu pracy Rady Miejskiej:Temat Sesji z planu pracy Rady Miejskiej:

8.  Sprawozdania z realizacji planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej  w 2017 roku :8.  Sprawozdania z realizacji planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej  w 2017 roku :

8.1 8.1 B-RM.0011.1.2018)
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej   z działalności komisji za 2017 rok. (zgodnie z § 42
Statutu  Miasta Czeladź)

Brak uwag i pytańBrak uwag i pytań

8.2 8.2 (B-RM.0011.2.2018)
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu  z działalności komisji za 2017 rok.
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(zgodnie z § 42 Statutu  Miasta Czeladź)))

Brak uwag Brak uwag i pytańi pytań

8.3  8.3  B-RM.0011.3.2018) 
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji  Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa z działalności
komisji za 2017 rok. (zgodnie z § 42 Statutu  Miasta Czeladź)

Brak uwag Brak uwag i pytańi pytań

8.4 8.4 B-RM.0011.4.2018)
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej  z działalności komisji za 2017
rok. (zgodnie z § 42 Statutu  Miasta Czeladź)

Brak uwag Brak uwag i pytańi pytań

8.5 8.5 (B-RM.0011.5.2018) 
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji   Statutowo - Regulaminowej z działalności komisji za 2017 rok.
(zgodnie z § 42 Statutu  Miasta Czeladź)

Brak uwag Brak uwag i pytańi pytań

8.6 8.6 (B-RM.0011.6.2018) 
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji   Finansowo - Budżetowej z działalności komisji  za 2017 rok.
(zgodnie z § 42 Statutu  Miasta Czeladź)

Brak uwag Brak uwag i pytańi pytań

9. (B-RM.0001.2.2018) 
Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Miejskiej w 2017 roku.

Przewodnicząca Jolanta Moćko – Przewodnicząca Jolanta Moćko – proszę o poprawę frekwencjiproszę o poprawę frekwencji  na Sesjach Rady Miejskiej. na Sesjach Rady Miejskiej. 
Brak uwag Brak uwag i pytańi pytań

Projekty uchwał do rozpatrzenia:Projekty uchwał do rozpatrzenia:

10 Projekt Nr 30 z Autopoprawką 
w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Czeladź na 2018 rok

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko  – proszę Panią skarbnik o krótkie wprowadzenie.   – proszę Panią skarbnik o krótkie wprowadzenie. 
Urszula Polak - Wałek – omówienie zmian w budżecie Urszula Polak - Wałek – omówienie zmian w budżecie 
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”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 602 /2018 
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11 Projekt Nr 31 z Autopoprawką 
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 
-2030 

Przewodnicząca  Jolanta Moćko – WPF są konsekwencją zmian w budżecie. Przewodnicząca  Jolanta Moćko – WPF są konsekwencją zmian w budżecie. 
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”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 603 /2018 

12 Projekt Nr 18 po poprawie 
w sprawie: podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w  
Czeladzi 

Przewodnicząca Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Jolanta Moćko  - proszę o   - proszę o korektę projektu  w wyborach do Rady Miejskiej w Czeladzi korektę projektu  w wyborach do Rady Miejskiej w Czeladzi 

Pozytywna opinia komisji Statutowo – Regulaminowej Pozytywna opinia komisji Statutowo – Regulaminowej 
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. – XLVIII/ 604 /2018 

13 Projekt Nr 6 
w sprawie: zaliczenia dróg na terenie Czeladzi do kategorii dróg gminnych wraz z określeniem
ich przebiegu

Pozytywna opinia komisji Rozwoju Miasta  i Polityki Przestrzennej Pozytywna opinia 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. – XLVIII/ 605/2018 

14 Projekt Nr 7
w  sprawie:  zmiany  uchwały  Nr  XIII/194/2015  w  sprawie  powołania  stałej  komisji  Polityki
Społecznej,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa   Rady  Miejskiej  w  Czeladzi,  oraz  ustalenia  jej
przedmiotu działania oraz składu osobowego. 
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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. – XLVIII/ 606 /2018 

15.
Projekt Nr 8
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/193/2015 w sprawie powołania stałej komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działań składu osobowego

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. – XLVIII/ 607 /2018 

16.
Projekt Nr 15
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2018

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. – XLVIII/ 608 /2018 

17.
Projekt Nr 16 
w  sprawie: trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  niepublicznym przedszkolom
prowadzonym  na  terenie  Miasta  Czeladź,  trybu  kontroli  prawidłowości  pobrania  i
wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania

  
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
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ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20 
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 609 /2018 

18.
 
Projekt Nr 17 
w  sprawie:  udzielenia  dotacji  celowej  na  zakup  sprzętu  i  aparatury  medycznej  przez
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

Burmistrz  Zbigniew SzaleniecBurmistrz  Zbigniew Szaleniec –  chcemy wrócić  do  dobrej  tradycji  przed  laty  nasza  gmina  pomagała –  chcemy wrócić  do  dobrej  tradycji  przed  laty  nasza  gmina  pomagała
szpitalowi i teraz w sytuacji, kiedy wydaje się troszkę wychodzą na prostą chcemy pomóc szpitalowi. Poszpitalowi i teraz w sytuacji, kiedy wydaje się troszkę wychodzą na prostą chcemy pomóc szpitalowi. Po
wyrażeniu zgody przez państwa radnych dofinansowanie będzie w tym roku  300 tys. zł i na następny rokwyrażeniu zgody przez państwa radnych dofinansowanie będzie w tym roku  300 tys. zł i na następny rok
również  chcemy  przekazać  300  tys.  Teraz  z  dofinansowania  zostanie  zakupiony  zestaw  do  trudnejrównież  chcemy  przekazać  300  tys.  Teraz  z  dofinansowania  zostanie  zakupiony  zestaw  do  trudnej
wentylacji,  system  monitorowania  pacjentów,  pompy  infuzyjne,  inkubatory,  łóżka.  Nasza  pomoc  wwentylacji,  system  monitorowania  pacjentów,  pompy  infuzyjne,  inkubatory,  łóżka.  Nasza  pomoc  w
wyposażenie będzie ogromną pomocą dla naszych pacjentów. wyposażenie będzie ogromną pomocą dla naszych pacjentów. 
Przewodnicząca Jolanta Moćko – Przewodnicząca Jolanta Moćko – państwo dzisiaj zauważyliście, że ja dzisiaj nie pytam, czy są pytania bopaństwo dzisiaj zauważyliście, że ja dzisiaj nie pytam, czy są pytania bo
pytania powinny być na komisjipytania powinny być na komisji .  . Sesja jest po to, aby podejmować już uchwałySesja jest po to, aby podejmować już uchwały. . 
Andrzej MentelAndrzej Mentel – czy jesteśmy w odosobnieni w pomocy dla szpitala czy inne gminy tez pomagają.  – czy jesteśmy w odosobnieni w pomocy dla szpitala czy inne gminy tez pomagają. 
Burmistrz Zbigniew SzaleniecBurmistrz Zbigniew Szaleniec - żadna inna gmina jeszcze nie pomogła słyszałem, że Będzin ma pomóc, - żadna inna gmina jeszcze nie pomogła słyszałem, że Będzin ma pomóc,
ale nie mam pewności.  ale nie mam pewności.  
Wojciech MaćkowskiWojciech Maćkowski –  w związku z tym co pani powiedziała mam pytanie, czy statut uległ zmianie.   –  w związku z tym co pani powiedziała mam pytanie, czy statut uległ zmianie.  
Przewodnicząca Jolanta Moćko Przewodnicząca Jolanta Moćko nie, a czy w porządku są jakieś dyskusje. nie, a czy w porządku są jakieś dyskusje. 
Stanisław PisarekStanisław Pisarek -  trochę jestem zdziwiony tym co pani mówi  i odwoływanie się dom regulaminów i tego -  trochę jestem zdziwiony tym co pani mówi  i odwoływanie się dom regulaminów i tego
co jest w porządku. W komisjach nie uczestniczą wszyscy radni  co nie oznacza, że  nie mamy interesowaćco jest w porządku. W komisjach nie uczestniczą wszyscy radni  co nie oznacza, że  nie mamy interesować
się innymi rzeczami na sesji. Jeśli nie uczestniczę w komisji to miejscem, abyśmy mogli wypowiedzieć swojesię innymi rzeczami na sesji. Jeśli nie uczestniczę w komisji to miejscem, abyśmy mogli wypowiedzieć swoje
zdanie jest na sesji.  Sztuczne od górne zakazywanie jest zadziwiające ja tego nie rozumiem. zdanie jest na sesji.  Sztuczne od górne zakazywanie jest zadziwiające ja tego nie rozumiem. 
Przewodnicząca Jolanta Moćko Przewodnicząca Jolanta Moćko – nie raz omawiane były kwestie formalne obrady są  od  podejmowania– nie raz omawiane były kwestie formalne obrady są  od  podejmowania
uchwał, dyskusje są nieograniczone na każdej komisji, każdy radny ma prawo uczestniczyć we wszystkichuchwał, dyskusje są nieograniczone na każdej komisji, każdy radny ma prawo uczestniczyć we wszystkich
komisjach. Jeśli radni chcą się interesować sprawami dotyczącymi miasta powinni pytać na komisji. komisjach. Jeśli radni chcą się interesować sprawami dotyczącymi miasta powinni pytać na komisji. 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 610 /2018 

19. Projekt Nr 33 
w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  i ustalania  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze  i specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z wyłączeniem  specjalistycznych  usług
opiekuńczych  dla  osób  z zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

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. – XLVIII/ 611 /2018 
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20
.

Projekt Nr 19
w sprawie nadania nazwy Rondo im. Jurka Bitschana

Przewodnicząca  Jolanta  Moćko  Przewodnicząca  Jolanta  Moćko  –  chciałam  tylko  powiedzieć,  że  wniosek  po  zaopiniowaniu  przez–  chciałam  tylko  powiedzieć,  że  wniosek  po  zaopiniowaniu  przez
Starostwo Powiatowe w Będzinie pozytywnie dzięki czemu możemy dzisiaj podjąć tą uchwałę. PropozycjaStarostwo Powiatowe w Będzinie pozytywnie dzięki czemu możemy dzisiaj podjąć tą uchwałę. Propozycja
nazwania ronda była  już składana przez Młodzieżową Radę  oraz innych Stowarzyszeń.  Zapraszaliśmynazwania ronda była  już składana przez Młodzieżową Radę  oraz innych Stowarzyszeń.  Zapraszaliśmy
przedstawicieli  Młodzieżowej Rady na sesję, ale z racji  tego, iż sesja jest w godzinach popołudniowychprzedstawicieli  Młodzieżowej Rady na sesję, ale z racji  tego, iż sesja jest w godzinach popołudniowych
nauczyciele potrzebowaliby zgody rodziców. Cieszę się , że dzisiaj mamy możliwość podjęcia takiej uchwały.nauczyciele potrzebowaliby zgody rodziców. Cieszę się , że dzisiaj mamy możliwość podjęcia takiej uchwały.

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. – XLVIII/ 612 /2018 

Przewodnicząca Jolanta Moćko – Przewodnicząca Jolanta Moćko – ogłaszam 15 minutową przerwę. ogłaszam 15 minutową przerwę. 

--------------------------------------------------------------------Przerwa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przerwa ---------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Jolanta Moćko Przewodnicząca Jolanta Moćko wznawiam obrady wznawiam obrady 

21.
Projekt Nr 20 
w sprawie zamiany części nieruchomości oznaczonej numerem działki 38 arkusz mapy 28 o
powierzchni  około  460  m2 położonej  przy  ulicy  Nowopogońskiej  w  Czeladzi  stanowiącej
własność Gminy Czeladź na nieruchomość oznaczoną numerem działki 152 arkusz mapy 27 o
powierzchni 1306 m2 położoną przy ulicy Staropogońskiej w Czeladzi stanowiącej własność
osoby fizycznej

Pozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki PrzestrzennejPozytywna 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” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 19

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 613/2018 

22.
Projekt Nr 29
w  sprawie zamiany  nieruchomości  oznaczonej  numerem  działki  218  arkusz  mapy  24  o
powierzchni 999 m2 położonej w okolicy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi stanowiącej własność
Gminy  Czeladź  na  nieruchomość oznaczoną numerami  działek 13,  14 arkusz mapy 45 o
powierzchni 1628 m2 położoną przy ulicy Borowej w Czeladzi  stanowiącą własność osoby
fizycznej

Pozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki PrzestrzennejPozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki Przestrzennej
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”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 19

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 614 /2018 

23.
Projekt Nr 21
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 10/60
arkusz mapy 58 o powierzchni 466 m2 położonej przy ulicy Jana Matejki w Czeladzi

Pozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki PrzestrzennejPozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki Przestrzennej

Stanisław Pisarek Stanisław Pisarek – od czasu kiedy jestem radnym nie było sesji , na której nie głosowalibyśmy sprzedaży– od czasu kiedy jestem radnym nie było sesji , na której nie głosowalibyśmy sprzedaży
działek chciałbym, aby ktoś nam zrelacjonował jak wygląda kwestia sprzedaży tych działek. Ceny naszychdziałek chciałbym, aby ktoś nam zrelacjonował jak wygląda kwestia sprzedaży tych działek. Ceny naszych
działek są dużo niższe znacząco niższe niż w innych miastach. działek są dużo niższe znacząco niższe niż w innych miastach. 
Burmistrz Zbigniew SzaleniecBurmistrz Zbigniew Szaleniec – powinien pan nabyć wiedze na jakiej podstawie sprzedaje się grunty . – powinien pan nabyć wiedze na jakiej podstawie sprzedaje się grunty .
Każda działka zanim zostanie sprzedana ma operat szacunkowy, biegły wycenia działkę i to jest podstawa.Każda działka zanim zostanie sprzedana ma operat szacunkowy, biegły wycenia działkę i to jest podstawa.
Cenę rynkową ustala  popyt ile jest chętnych na jedną działkę.  Bardzo rzadko nam się zdarzyło,  żeby dużeCenę rynkową ustala  popyt ile jest chętnych na jedną działkę.  Bardzo rzadko nam się zdarzyło,  żeby duże
działki, żeby  popyt był dużo większy niż chętnych. Nie zdarzyło się jeszcze z czego bardzo się cieszę, żebydziałki, żeby  popyt był dużo większy niż chętnych. Nie zdarzyło się jeszcze z czego bardzo się cieszę, żeby
ktoś  kupił  a  potem odsprzedał  z  dużym zyskiem.  Jeżeli  kupuje  to  inwestor  i  na  tej  działce  jest  zarazktoś  kupił  a  potem odsprzedał  z  dużym zyskiem.  Jeżeli  kupuje  to  inwestor  i  na  tej  działce  jest  zaraz
inwestycja.  Nie rozumiem co Pan ma na myśli mówiąc, że my nie inwestujemy tych środków. Remontujemyinwestycja.  Nie rozumiem co Pan ma na myśli mówiąc, że my nie inwestujemy tych środków. Remontujemy
drogi,  chodniki,  ścieżki  rowerowe na to wydajemy na co pozwala nam ustawa samorządowa na wydatkidrogi,  chodniki,  ścieżki  rowerowe na to wydajemy na co pozwala nam ustawa samorządowa na wydatki
majątkowe. majątkowe. 
Stanisław Pisarek -  Stanisław Pisarek -   ja to wiem mnie chodzi o to, że średnia cena za sprzedaż nieruchomości jest dużo ja to wiem mnie chodzi o to, że średnia cena za sprzedaż nieruchomości jest dużo
niższa niż u naszych sąsiadów. Przygotowanie materiałów  średnich cen sprzedaży naszych nieruchomości. niższa niż u naszych sąsiadów. Przygotowanie materiałów  średnich cen sprzedaży naszych nieruchomości. 
Burmistrz Zbigniew SzaleniecBurmistrz Zbigniew Szaleniec – ja bym prosił, żeby Pan mi pomógł w przygotowaniu tego sprawozdania  i – ja bym prosił, żeby Pan mi pomógł w przygotowaniu tego sprawozdania  i
podał te średni ceny sprzedaży z innych miast.  Ja próbowałem takie średnie zebrać i nikt nie chciał mipodał te średni ceny sprzedaży z innych miast.  Ja próbowałem takie średnie zebrać i nikt nie chciał mi
podać. Porównywanie gruntu w innych miastach z dojazdem , bez dojazdu , na górce na dole każda działkapodać. Porównywanie gruntu w innych miastach z dojazdem , bez dojazdu , na górce na dole każda działka
jest inna i porównywanie ich jest bezsensu. Jeśli ma pan takie dane to bardzo proszę mi przesłać. jest inna i porównywanie ich jest bezsensu. Jeśli ma pan takie dane to bardzo proszę mi przesłać. 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 17
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18 

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 615 /2018 

24.
Projekt Nr 22
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  oznaczonej  numerem działki  8/15
arkusz mapy 58 o powierzchni 507 m2 położonej przy ulicy Bolesława Prusa 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”- 17
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 0 
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18 

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 616 /2018 

Projekt Nr 23
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25. w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek numer
10/1, 11/1 arkusz mapy 2 o łącznej powierzchni  90 m2 stanowiących fragment ulicy Madera
oraz ulicy Przełajskiej w Czeladzi

Pozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki PrzestrzennejPozytywna 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” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 617 /2018 

26.
Projekt Nr 24
w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości  oznaczonej  numerem działki  8/11
arkusz mapy 58 o powierzchni 509 m2 położonej przy ulicy Bolesława Prusa w Czeladzi 

Pozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki PrzestrzennejPozytywna 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”- 17
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 618 /2018 

27.
Projekt Nr 25
w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  oznaczonej  numerem działki  8/8
arkusz mapy 58 o powierzchni 509 m2 położonej przy ulicy Bolesława Prusa 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”- 17
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 619 /2018 

28.
Projekt Nr 26 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  oznaczonej  numerem działki  8/16
arkusz mapy 58 o powierzchni 1473 m2 położonej przy ulicy Stawowej w Czeladzi 

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

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 
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Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 17
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 620 /2018 

29.
Projekt Nr 27 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  oznaczonej  numerem działki  8/21
arkusz mapy 58 o powierzchni 1091 m2 położonej przy ulicy Stawowej w Czeladzi 

Pozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki PrzestrzennejPozytywna 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”- 17
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 0 
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 621 /2018 

30.
Projekt Nr 28 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  oznaczonej  numerem działki  8/19
arkusz mapy 58 o powierzchni 1477 m2 położonej przy ulicy Stawowej 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” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 19

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 622 /2018 

31.
Projekt Nr 9 

w sprawie sprzedaży  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  numerem działki
285/8 arkusz mapy 22 o powierzchni  0,1219 ha  położonej przy ul. Staszica 1 w Czeladzi

Pozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki PrzestrzennejPozytywna 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” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 19

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 623 /2018 

 Projekt Nr 10 
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32. w sprawie sprzedaży  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  numerem działki
165/2 arkusz mapy 4 o powierzchni  0,5337 ha  położonej przy ul. Wojkowickiej 13 w Czeladzi.

Pozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki PrzestrzennejPozytywna 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” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 0 
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 19

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 624 /2018 

33.
Projekt Nr 11 
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 171
arkusz mapy 43 o powierzchni  0,1793 ha  położonej przy ul. Borowej 85 w Czeladzi

Pozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki PrzestrzennejPozytywna 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” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 19

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 625 /2018 

34.
Projekt Nr 12
w sprawie sprzedaży  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  numerem działki
166/4 arkusz mapy 4 o powierzchni  0,4488 ha  położonej przy ul. Wojkowickiej 11a w Czeladzi

Pozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki PrzestrzennejPozytywna 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” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 19

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 626 /2018 

35.
Projekt Nr 13
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek
79/12  i  190/6  arkusz  mapy  4  o  łącznej  powierzchni   0,1595  ha   oraz   niezabudowanej
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 79/13 i 190/8 arkusz mapy 4 o łącznej
powierzchni 0,0301 ha położonej przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi.

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 627 /2018 

36.
Projekt Nr 14 
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek
190/4, 189/14, 190/10, 189/13, 79/17, 79/18 i 189/11 arkusz mapy 4 o łącznej powierzchni
0,4548  ha  oraz   niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  numerami  działek
186/5, 186/6, 190/3, 189/7, 79/11, 79/20 i 190/12 arkusz mapy 4 o łącznej powierzchni 0,1713
ha położonej przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi

Pozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki PrzestrzennejPozytywna 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” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 19

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 628 /2018 

37.
Projekt Nr 32 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czeladź do współpracy partnerskiej oraz
wspólnej realizacji projektu "Ekologiczne Gminy: Bobrowniki i Czeladź - Etap 1 "

Pozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki PrzestrzennejPozytywna 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” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 19

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 629 /2018 

37.
1.

Projekt Nr 34
w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/565/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 listopada

2017r.  w  sprawie  uchwalenia  „Wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń

wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych,  będących  w  posiadaniu  Zakładu  Inżynierii

Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2017-2018 i 2019-2022”

Pozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki PrzestrzennejPozytywna 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” – 0
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Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 19

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 630 /2018 

37.
2

Projekt Nr 35
w  sprawie  oddania  w  najem  w  drodze  bezprzetargowej,  nieruchomości  położonej  przy
ul.Trznadla 1 w Czeladzi, oznaczonej numerem działki 26/7 arkusz mapy 47, o powierzchni
1800m2, zabudowanej budynkiem „Kopalnia Kultury” o powierzchni użytkowej 1129,52m2, na
czas nieokreślony.

Pozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki PrzestrzennejPozytywna opinia komisji Rozwoju I Polityki Przestrzennej

Stanisław Stanisław PisarekPisarek – dzisiaj mamy luty, a teraz mamy podejmować taki projekt.  – dzisiaj mamy luty, a teraz mamy podejmować taki projekt. 
Burmistrz Zbigniew Szaleniec - Burmistrz Zbigniew Szaleniec -  użyczaliśmy, a teraz chcemy wydzierżawić bo taka forma jest  korzystna i  użyczaliśmy, a teraz chcemy wydzierżawić bo taka forma jest  korzystna i 
umożliwi nam to na  zwrot VAT –u, który zapłaciliśmy przy remoncie to ok. 600 tys. zł. umożliwi nam to na  zwrot VAT –u, który zapłaciliśmy przy remoncie to ok. 600 tys. zł. 

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

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVIII/ 631 /2018 

38.38. Interpelacje  i wnioski radnych Interpelacje  i wnioski radnych 

 Monika Pawlik – (na piśmie ) Monika Pawlik – (na piśmie ) 
Odp. 1Odp. 1 Garaże przy ul. Sikorskiego B-RM.0003.22.2018 Garaże przy ul. Sikorskiego B-RM.0003.22.2018

Anna  MłodeckaAnna  Młodecka –  mieliśmy  kilka  spotkań  z  garażowiczami  i  na  tych  spotkabniach –  mieliśmy  kilka  spotkań  z  garażowiczami  i  na  tych  spotkabniach
tłumaczyliśmy jak  się  ma sprawa wykupu tych  garaży.  Poinformowaliśmy ,  że  będzie  totłumaczyliśmy jak  się  ma sprawa wykupu tych  garaży.  Poinformowaliśmy ,  że  będzie  to
wymagało podziału tych nieruchomości i nasze działania będą zależne od tego ile wplyniewymagało podziału tych nieruchomości i nasze działania będą zależne od tego ile wplynie
wniosków o wykup tych garaży. Na chwilę obecną nie wpłynął żaden wniosek. Na chwilęwniosków o wykup tych garaży. Na chwilę obecną nie wpłynął żaden wniosek. Na chwilę
obecną nie mogę rozeznać sie czy będzie nam sie opłacało robić podział. Tłumaczyliśmyobecną nie mogę rozeznać sie czy będzie nam sie opłacało robić podział. Tłumaczyliśmy
zainteresowanym, żeby zostało to w formie dzierzawy. W tym roku zostanie sporzadzonyzainteresowanym, żeby zostało to w formie dzierzawy. W tym roku zostanie sporzadzony
projekt  techniczny  i  w miarę  możliwości  środków będziemy przystępować do wykonaniaprojekt  techniczny  i  w miarę  możliwości  środków będziemy przystępować do wykonania
wjazdu. wjazdu. 

 2.Zmodyfikowanie strony internetowej  B-RM.0003. 21.20182.Zmodyfikowanie strony internetowej  B-RM.0003. 21.2018
Odp. 2. Burmistrz – postaramy się to wykonać. Odp. 2. Burmistrz – postaramy się to wykonać. 
 3. Wspólna interpelacja z  Dominikiem Penarem – B-RM.0003.22.20183. Wspólna interpelacja z  Dominikiem Penarem – B-RM.0003.22.2018
Odp. 3  Burmistrz – procedura jest taka sama dla wszystkich, ksiądz musi złożyć wniosek.  Odp. 3  Burmistrz – procedura jest taka sama dla wszystkich, ksiądz musi złożyć wniosek.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Włodzimierz Jaros – ( na piśmie) Włodzimierz Jaros – ( na piśmie)   Koksowniki B-RM.0003. 26.2018Koksowniki B-RM.0003. 26.2018
Odp. 1. Burmistrz - Odp. 1. Burmistrz -  nie wiem ile jest nie regulują to żadne przepisy służby same bez ustalenia nie wiem ile jest nie regulują to żadne przepisy służby same bez ustalenia
ze mną sami uruchomili te koksowniki. ze mną sami uruchomili te koksowniki. 
Mieszkańcy ul Reymonta podłączenie do kanalizacji B-RM.0003. 26.2018Mieszkańcy ul Reymonta podłączenie do kanalizacji B-RM.0003. 26.2018
Odp. 2Odp. 2    BurmistrzBurmistrz -  trzeba się zwrócić do radnych powiatowych bo jeśli  jest remontowana -  trzeba się zwrócić do radnych powiatowych bo jeśli  jest remontowana
droga powiatowa to my się dokładamy, żeby wprowadzić tam kanalizację .droga powiatowa to my się dokładamy, żeby wprowadzić tam kanalizację .
 Czy na terenie placówek oświatowych będą zakładane panele fotowolltaniczne B-RM.0003.Czy na terenie placówek oświatowych będą zakładane panele fotowolltaniczne B-RM.0003.

26.201826.2018
Odp. 3Odp. 3 .  . BurmistrzBurmistrz tam gdzie będzie możliwe  będziemy starali się je montować, obserwujemy  tam gdzie będzie możliwe  będziemy starali się je montować, obserwujemy 
wszystkie programy unijne, które dają możliwość na pozyskanie pieniążków na założenie takich wszystkie programy unijne, które dają możliwość na pozyskanie pieniążków na założenie takich 
paneli.   paneli.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
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 Stanisław Pisarek - pisemnie –  B-RM.0003.25.2018Stanisław Pisarek - pisemnie –  B-RM.0003.25.2018
B-RM.0003.24.2018B-RM.0003.24.2018
B-RM.0003.23.2018B-RM.0003.23.2018

 Dominik Penar – na piśmie B-RM.0003.27.2018Dominik Penar – na piśmie B-RM.0003.27.2018
 Kamil Kowalik na piśmie B-RM.0003.29.2018Kamil Kowalik na piśmie B-RM.0003.29.2018

    B-RM.0003.30.2018B-RM.0003.30.2018

39.39. Korespondencja / informacje do Rady Korespondencja / informacje do Rady 

 Kancelaria Adwokacka S.C. – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (B-RM.0711.4.2018)Kancelaria Adwokacka S.C. – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (B-RM.0711.4.2018)
wraz z odpowiedzią wraz z odpowiedzią 

 Pismo Pana Ryszarda  S  w sprawie  braku  odpowiedzi  (do  wiadomości  Rady)  –  na  komisjęPismo Pana Ryszarda  S  w sprawie  braku  odpowiedzi  (do  wiadomości  Rady)  –  na  komisję
rozwoju i polityki przestrzennej . rozwoju i polityki przestrzennej . 

 Pismo z Urzędu Skarbowego w sprawie prawidłowego zakreslenia w oświadczeniu majątkowymPismo z Urzędu Skarbowego w sprawie prawidłowego zakreslenia w oświadczeniu majątkowym
składników majątkowychskładników majątkowych

 Wojewoda Śląski – w sprawie terminowego składania oświadczeń majatkowych Wojewoda Śląski – w sprawie terminowego składania oświadczeń majatkowych 
 RIO w sprawie zastrzeżeń do budżetu Miasta Czeladź na 2018 rok RIO w sprawie zastrzeżeń do budżetu Miasta Czeladź na 2018 rok 
 RIO w sparwie opinii o możliwości sfinansowania de\ficytu przyjętego w Uchwale budżetowej naRIO w sparwie opinii o możliwości sfinansowania de\ficytu przyjętego w Uchwale budżetowej na

2018 rok 2018 rok 
 RIO w sprawie opinii o prawiodłowości planowanej kwoty długu Miasta Czeladź , wynikajacej zRIO w sprawie opinii o prawiodłowości planowanej kwoty długu Miasta Czeladź , wynikajacej z

planowanych i zaciągnietych zobowiązańplanowanych i zaciągnietych zobowiązań
 Sląski Urząd Wojewódzki w sprawie zawiadomienie o wszęciu postępowania dot Uchwały NrSląski Urząd Wojewódzki w sprawie zawiadomienie o wszęciu postępowania dot Uchwały Nr

XLVI/591/2017 ( odpowiedź udzielona ) XLVI/591/2017 ( odpowiedź udzielona ) 
 Pogotowie flagowe w sprawie wykonania flagi Pogotowie flagowe w sprawie wykonania flagi 
 Gmina  Sulmierzyce  w  sprawie  podjęcia  uchwały  wyrażającej  protest  przeciw  projektowi  oGmina  Sulmierzyce  w  sprawie  podjęcia  uchwały  wyrażającej  protest  przeciw  projektowi  o

Polskiej Agencji GeologicznejPolskiej Agencji Geologicznej
 Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2017 rokSprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2017 rok
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od stycznia – listopada 2017 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od stycznia – listopada 2017 roku 
 Oferta do transmisji i rejestrowania obrad samorzadowych Oferta do transmisji i rejestrowania obrad samorzadowych 
 Wójt Gminy Sulmierzyce w sprawie poparcia rady w Sulmierzycach w sprawie projektu ustawy oWójt Gminy Sulmierzyce w sprawie poparcia rady w Sulmierzycach w sprawie projektu ustawy o

Polskiej Agencji Geologicznej Polskiej Agencji Geologicznej – przekazać do Burmistrza. – przekazać do Burmistrza. 
 Przewodniczacy Rady Powiatu – porządek obrad sesji Przewodniczacy Rady Powiatu – porządek obrad sesji 
 Mieszkaniec Pan Jan G. w sprawie Kanalizacji  Mieszkaniec Pan Jan G. w sprawie Kanalizacji  
 Informacja z wydziału promocji Miasta o obchodach Żołnierzy wyklętych. Informacja z wydziału promocji Miasta o obchodach Żołnierzy wyklętych. 

40 Sprawy bieżące  

1. Zaproszenie na Mszę św. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1. Zaproszenie na Mszę św. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
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2. Zaproszenie na koncert Józefa Skrzek w maju   2. Zaproszenie na koncert Józefa Skrzek w maju   

3. Uniwersytet III wieku otrzymał dofinansowanie 3. Uniwersytet III wieku otrzymał dofinansowanie 
  

41 Zamknięcie obrad sesji. 

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

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

mgr Jolanta Moćkomgr 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:  6.03.2018r. 
 Protokolant : Joanna Kwarciana
 Protokół, został  przedstawiony Radzie na sesji, dnia  21.03.2018r.
 Protoków  udostępniony w BIP, dnia 
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