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

z dnia 12 kwietnia  2017 r.z dnia 12 kwietnia  2017 r.

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

 Tryb zwołania: art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
 Zwołujący:  Przewodnicząca Rady  
 Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko 
 Porządek obrad: porządek obrad z dnia 06 kwietnia 2017 r.  w załączeniu.
 Czas trwania posiedzenia  (od 15:00 do 15.30 )
 Frekwencja Radnych :  obecnych 16  z 21 radnych; nieobecny : Patrycja Juszczyk, Marek Jarno,

Wojciech Maćkowski, Dominik Penar, Irena Owczarz 
 Kierownictwo Urzędu : 
1. Burmistrz Miasta - Zbigniew Szaleniec
2. Z-ca Burmistrza - Beata Zawiła
3. Sekretarz Miasta – Dorota Bąk 
4. Mecenas – Tomasz Wójkowski 
5. Arkadiusz Olechwieruk – naczelnik wydziału Prawno – Organizacyjnego 

Ustalenia/ Rozstrzygnięcia 

1 Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2 Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Projekty uchwał do rozpatrzenia:

3 Projekt Nr 49
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z miaszkańcami 
Miasta Czeladź, dotyczących wejścia Miasta Czeladź do tworzonego 
związku metropolitalnego 

4. Zamkniecie obrad sesji. 

Przebieg  OBRAD:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

Przewodnicząca Jolanta Moćko – przywitała wszystkich otworzyła  sesje Rady Miejskiej.

Brak uwag do porządku obrad 

3. Rozpatrzenie  projektu uchwały 

Projekt  Nr 49   Autopoprawka 
w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Czeladź, dotyczących
wejścia Miasta Czeladź do tworzonego związku metropolitalnego. 

Burmistrz Miasta – Zbigniew Szaleniec  – Szanowni Państwo zapewne pamiętacie, już raz taką

uchwałę  podejmowaliśmy w  myśl  ustawy w  poprzednim sejmie  .  Ta  ustawa  został  uchylona,

wojewoda tamte  konsultacje  również  uchylił.   Teraz  wszystko zaczyna się  od początku,  mam
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nadzieję ,że państwo śledzicie historię metropolii i mam nadzieję, że powstanie u nas metropolia .

Dobra wiadomość to taka,  że  nasze miasto zostało zaproszone do tworzenia metropolii.  Jedno

miast  tylko odmówiło wstąpienia do metropolii. Wszystkie inne gminy wyrażają chęć, ja również

złożyłem taką deklaracje i chciałbym, aby nasze miasto również  wstąpiło do  metropolii. Dal nas to

bardzo duża szansa, a negatywne byłoby gdybyśmy znaleźli  się poza ta metropolią.  Cały  nasz

powiat również wyraża akces wstąpienia.  Myślę,  że państwo popieracie moją opinię.  Będzie to

kilka etapów. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie  konsultacji i od wyniku tych konsultacji

będzie bardzo wiele zależeć. Jeśli mieszkańcy wyrażą chęć wstąpienia to będzie to podstawa do

tego, żebyśmy również taką zgodę wyrazili i taką metropolię wspólnie z 40 Gminami utworzyli.

Głównym zadaniem metropolii ma być tworzenie wspólnego transportu publicznego, kolejowego,

autobusowego.  Drugim tematem przewodnim jest   tworzenie  wspólnego  planu  przestrzennego,

(tworzenie spalarni, wysypisk śmieci, oczyszczalni śmieci). To dwa najważniejsze zadania,  środki

będą z budżetu państwa i ze składek gminnych. Składka gminna różnie będzie przypadać na gminę

bo będzie to uzależnione od liczby mieszkańców. Zarządzaniem zajmie się zgromadzenie i będą go

tworzyli   burmistrzowie,  wójtowie,  prezydenci  miast,  to  zgromadzenie  będzie  wybierało

pięcioosobowy zarząd metropolii to będą  ciała podobne jak zarząd powiatu.  Głosowanie będzie się

odbywać  podwójną  większością.  Ważny  element  to  wspólna  promocja  działań  całej  naszej

metropolii,   po to by zachęcać inwestorów, ściągać tutaj  kapitał.  O kalendarzu podejmowanych

działań przy metropolii przedstawi Pan Olechwieruk . 

Arkadiusz Olechwieruk –  Naczelnik wydziału Prawno – Organizacyjnego -   kalendarz prac

związany z tworzeniem związku rozpoczęły Katowice 10 kwietnia  Katowice podjęło uchwałę  i to

rozpoczęło  całą  ciągłość.  Następnym  krokiem  jest  podjęcie  przez  Rady  40  gmin   uchwały  o

przeprowadzenie konsultacji.   U nas konsultacje rozpoczną się 14 kwietnia i  będą trwać do 27

kwietnia  br.   w  punktach  wyznaczonych  w projekcie  uchwały.  Następnie   Uchwała   zostanie

przekazana  do  GZM  W  terminie  7  dni  zostaną  zweryfikowane   konsultacje,  czyli  takie

podsumowanie,  głosy  ważne,  nieważne  ,  czy  głosowali  stali  mieszkańcy,   następnie  4  maja

przedstawimy  Państwu  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  przez  mieszkańców  do

przystąpienia do związku metropolitalnego. Tą uchwałę również przekazujemy do  przekazujemy

GZM.  Katowice przygotowują  jeden wniosek i przekazują  do MZWiA . 

Przewodnicząca Jolanta Moćko – odczytanie stanowiska Śląskiego Forum przewodniczących Rad

(SE-RM.0002.4.2017)

Marian Kita –  jakie są granice tej metropolii , musimy się wspierać bo sami nie jesteśmy w stanie
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dużo zdziałać .

Burmistrz  Miasta  –  Zbigniew  Szaleniec  –  od  północy   granicą  Siewierz,  od  zachodu

Zbrosławice okolice Gliwice od południowego zachodu Knurów,  od południa -  Tychy , Łaziska

Górne. Jest to  zwarta grupa gmin już dzisiaj jest połączona KZK GOP. 

Stanisław Pisarek –O ile to zwiększy koszty urzędnicze na naszym terenie, jakie struktury nowe

zostaną powołane do życia 

Burmistrz Miasta – Zbigniew Szaleniec  – takiej informacji nie mam i nie wiem jaki szeroki to

będzie zakres , najważniejsze  żeby się to przekładało na poziom życia  i rozwój naszych miast. 

Patryk Trybulec –  mówimy mieszkańcy miasta Czeladź, czy dzieci też ?

Burmistrz  Miasta  –  Zbigniew  Szaleniec  –  ogólne  mieszkańcy,  czyli   dzieci  też.  Z  naszego

rozstrzygnięcia jestem bardzo zadowolony, a my nie chcemy pozbywać się suwerenności i naszej

historii. 

Głosowanie: 

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

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. XXXVII/486/2017

4. Zamknięcie obrad sesji  

Jolanta MoćkoJolanta Moćko- zamkniecie sesji . - zamkniecie sesji . 

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

Jolanta MoćkoJolanta Moćko

W załaczneniu: 
1. Porządek obrad
2. Lista obecności.
3. Karty z wynikami z głosowania  uchwał.
4. Korespondencja do wiadomości Rady. 

----------------------

 Protokół został napisany, dnia: 14.04.2017r.
 Protokolant : Joanna Kwarciana
 Protokół, został przedstawiony Radzie na sesji , dnia 26 kwietnia 2017r. 
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