
DU-RM.0002.5.2019

Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej w CzeladziProtokół z IX Sesji Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 22 czerwca 2019 r.z dnia 22 czerwca 2019 r.

============================================================================================================

 Tryb zwołania: art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
 Zwołujący:  Przewodnicząca Rady  
 Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko 
 Porządek obrad: porządek obrad z dnia 10 czerwca 2019 r.  w załączeniu.
 Czas trwania posiedzenia  (od 11:00 do 12.00 )
 Frekwencja Radnych :  obecnych 17 radnych z 21 radnych.  

 Kierownictwo Urzędu : 

1. Burmistrz Miasta – Zbigniew Szaleniec 
2. Z-ca Burmistrza - Beata Zawiła
3. Z-ca Burmnistrza - Elżbieta Dmitruk
4. Bogusława Tanhojzer  – Skarbnik Miasta 
5. Małgorzata Ochęduszko – Ludwik  – Dyrektor Urzędu 

Pozostałe osoby obecne:
1. Naczelnicy wydziałów i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, 
2. Radni Powiatowi 
3. Zaproszeni goście 

Czeladź, dnia 10.06.2019 r. 
                                    

PORZĄDEK OBRAD 
IX SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień 22 czerwca  2019 r., godzina 11:00

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

3. Wręczenie Nagród Miasta Czeladź dla: 

1. Muzeum Saturn w Czeladzi 

2. Pani Magdalena Majcher

3. Pani Julia Biłek 

4. Wystąpienia laureatów Nagród Miasta Czeladź
5. Zamkniecie obrad sesji. 
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PRZEBIEG OBRAD 
Ad 1

Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

Przewodnicząca  Jolanta  Moćko  otwarła  IX  Sesję  Rady  Miejskiej  ,  na  Sali  znajdowała  sie

wystarczajaca ilość radnych 

Ad 2 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad

Brak wniosków 

Ad. 3  

Wręczenie Nagród Miasta Czeladź dla: Muzeum Saturn , Pani Magdaleny Majcher, Pani Julii Biłek 

Przewodnicząca kolejno odczytała listy gratulacyjne poczym wręczyła laureatom, w towarzystwie

Burmistrza Miasta, dyplomy, medale i kwiaty. 

„Muzeum Saturn „ 

Nagroda jest wyrazem uznania za 10-letnią działalność muzeum na rzecz miasta – poznawania,

dokumentowania i zachowania jego przeszłości dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Dzięki szeroko zakrojonym pracom badawczym, popularyzatorskim i wydawniczym, prowadzonym

przez  wykwalifikowaną kadrę,  coraz  lepiej  poznajemy fakty,  zdarzenia,  ale  także  ludzi,  którzy

tworzyli naszą historię.

Muzeum  proponuje  także  szereg  dodatkowych,  interesujących  wydarzeń  kierowanych  dla

odbiorców w różnym wieku.

Wszystkie te działania składają się na wielką lekcję regionalizmu, na opowieść o blisko 800-letniej,

naszej małej ojczyźnie.

Magdalena Majcher 

Nagroda jest wyrazem uznania dla Pani imponującego dorobku pisarskiego, 

na kto� ry składa się kilkanas�cie poczytnych, wydanych w prestiz�owym wydawnictwie, ksiąz�ek. 

Podejmowana przez Panią tematyka cieszy się duz�ym zainteresowaniem 

ws�ro� d licznej rzeszy wiernych czytelniczek.

Jestes�my  dumni,  z�e  pomimo  rozlicznych  obowiązko� w  zawodowych,  często  wraca  Pani  do

swego  rodzinnego  miasta,  spotyka  się  z  wielbicielami  swojej  two� rczos�ci,  a  nawet  –  co

odnotowalis�my ze szczego� lną satysfakcją – w Czeladzi ulokowała Pani akcję jednej ze swoich
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ksiąz�ek.

Julia Biłek 

Nagroda  jest  wyrazem  uznania  za  wybitne  osiągnięcia  wokalne  i  sukcesy  odnoszone  na

ogólnopolskich, prestiżowych konkursach i festiwalach jazzowych.Jest rzeczą niespotykaną, by w

tak młodym wieku uprawiać z wielkim powodzeniem tę trudną i wymagającą wielkiego talentu

dziedzinę sztuki – a jest to opinia potwierdzona przez najwyższej klasy profesjonalistów. 

Lecz sukcesy nie przychodzą same: wymagają wielkiej pracowitości, systematyczności, oddania,

ale  i  wyrzeczeń.  Jednak jeśli   czyni  się  to z  miłości  dla  swojej  pasji,  to  zapewne czas  inaczej

biegnie. Jesteśmy więc pełni podziwu,  że znajdujesz czas na jeszcze inne zajęcia, jak taniec czy

rozgrywki  sportowe,  osiągając  znakomite  wyniki,  a  przy  tym  należysz  do  grona  najlepszych

uczniów w swojej szkole.

Jesteś  dumą  naszego  miasta,  a  my  dziękujemy  za  tak  piękne  reprezentowanie  Czeladzi  na

profesjonalnych estradach całego kraju.

Ad 4. 

Wystąpienia laureatów Nagrody Miasta Czeladź

Laureaci  podziękowali za otrzymane wyróżnienie. Laureaci  podziękowali za otrzymane wyróżnienie. 

Ad. 5. Zamkniecie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady  poinformowała ,że porządek obrad został wyczerpany  a tym samym za-

mknęła obrady  rady.

Prowadzący obrady :Prowadzący obrady :
Przewodnicząca Rady Miejskiej Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Jolanta MoćkoJolanta Moćko
W załaczeniu: 

1. Porządek obrad
2. Lista obecności
 Protokół został napisany, dnia: 26.06.2019
 Protokolant : Joanna Kwarciana
 Protokół, został przedstawiony Radzie na sesji , dnia  
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