
B-RM. 0002.12.2018

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi
ul. Katowicka 45;  41-250 Czeladź  

tel. (032) 76- 37-933;  Fax:032/76-33-694, 
  e-mail: przewodniczacyrm@um.czeladz.pl

_____________________________________________________________
Czeladź, dnia 22.11.2018 r. 

PORZĄDEK OBRAD 
II SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień – 23 listopada 2018 r., godzina 14:00

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Projekty uchwał do rozpatrzenia:

3. Projekt Nr 128
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 
głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Czeladzi 

4. Projekt Nr 129 
w sprawie: przyjęcia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Czeladzi  

5. Projekt Nr 130
w sprawie:  stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  
w Czeladzi

6. Projekt Nr 131
w  sprawie:  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  dla  Burmistrza  Miasta
Czeladź

7. Projekt Nr 132
w  sprawie:  powołania  stałej  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  
w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działań i składu osobowego.

8. Projekt Nr 133
w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej 

9. Projekt Nr 134  
w sprawie:   powołania   stałej  komisji  Finansowo  –  Budżetowej  Rady
Miejskiej  
w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego 

10. Projekt Nr 135  
w  sprawie:  wyboru  Przewodniczącego  stałej  Komisji  Finansowo  –
Budżetowej 

11. Projekt Nr 136
w  sprawie:  powołania  stałej  Komisji  Skarg,  wniosków  i  petycji  Rady
Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działań i składu osobowego

12. Projekt Nr 137
w sprawie: wyboru Przewodniczącego stałej  Komisji  Skarg,  wniosków  
i petycji. 

13. Projekt Nr 138 
w  sprawie:  powołania  stałej  Komisji  Statutowo-Regulaminowej  Rady
Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działań i składu osobowego
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14. Projekt Nr 139
w  sprawie: wyboru  Przewodniczącego  stałej  Komisji  Statutowo  –
Regulaminowej. 

15. Projekt Nr 140 
w  sprawie: powołania  stałej  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Rady
Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działań i składu osobowego

16. Projekt Nr 141 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego stałej  Komisji  Edukacji,  Kultury  
i Sportu. 

17. Projekt Nr 142
w  sprawie: powołania  stałej Komisji  Rozwoju  i  Polityki  Przestrzennej
Rady  Miejskiej  w  Czeladzi,  ustalenia  jej  przedmiotu  działań  i  składu
osobowego. 

18. Projekt Nr 143 
w  sprawie: wyboru  Przewodniczącego  stałej  Komisji  Rozwoju  
i Polityki Przestrzennej.

19 Projekt Nr 144
w sprawie powołania stałej Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i 
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu 
działań i składu osobowego.

20. Projekt Nr 145
w sprawie: wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Polityki Społecznej
Zdrowia i Bezpieczeństwa 

21. Sprawy bieżące

22. Zamkniecie obrad sesji.
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Projekt Nr 128 

Uchwała Nr II /        / 2018 
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia              2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czeladzi 

Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz.994 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje 

§1. 1. Powołuję się Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czeladzi w składzie: 

1) radny ……………

2) radny…………….

3) radna …………..

2. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego komisji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Projekt Nr 129 

UCHWAŁA  NR II/…… /2018

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia ………. 2018r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czeladzi 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2018
r. Nr 994 z późn. zm. ) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się regulamin wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czeladzi,  który stanowi

Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    



Załącznik 
do Uchwały Nr II/……../2018
Rady Miejskiej w Czeladzi 
z dnia …………..2018r. 

Regulamin głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czeladzi

§ 1. 1. Rada Miejska w Czeladzi wybiera ze swojego grona dwóch Wiceprzewodniczących Rady spośród

nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym. 

2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych. 

3. Członek Komisji  Skrutacyjnej  nie może być kandydatem na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  

w Czeladzi. 

§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnemu i grupie radnych.

§ 3. 1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: 

„  Karta do głosowania tajnego w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czeladzi” 

i  wskazanie  numeru  i  daty  sesji,  na  jakiej  przeprowadzone  jest  głosownie,  oraz  zamieszcza  się  

w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska radnych zgłoszonych na kandydatów na Przewodniczącego

Rady. Obok każdego nazwiska znajdują się kratki: „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”. 

2. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę listy radnych, którzy

kandydują na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady i rozdaje je radnym.

3. Karty  opatrzone są pieczęcią  Rady Miejskiej  w Czeladzi,  oraz zawierają  podpisy członków komisji

skrutacyjnej. 

§ 4. 1. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „X” w jednej kratce obok nazwiska kandydata. 

2. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak „X” w więcej niż jednej kratce, głos taki uważa się

za nieważny. 

3. Karty wyjęte z urny nie sporządzone przez Komisję Skrutacyjną oraz przedarte są kartami nieważnymi. 

4. Jeżeli  radny  na  karcie  do  głosowania  nie  postawił  znaku  „X” w  karcie  obok  nazwiska  żadnego

kandydata , jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru. 

§ 5. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej według listy obecności

nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do

głosowania. 



§  6. Wybór  Wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej  następuje  w  głosowaniu  tajnym,  bezwzględną

większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 

§ 7. 1.  W przypadku, gdy żaden ze zgłoszonych kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów,

przeprowadza się ponowne wybory łącznie ponownym zgłaszaniem kandydatów. 

2. Jeżeli  choćby jeden  z kandydatów otrzymał  wymaganą ilość głosów przeprowadza  się  drugą  turę

wyborów spośród pozostałych zgłoszonych kandydatów. W drugiej turze radnemu przysługują  2 głosy,

głosowanie przeprowadza się analogicznie do zapisów § 4. 

3. Jeżeli  w drugiej turze nie wyłoniono wiceprzewodniczącego wówczas przeprowadza się  trzecia turę

wyborów. 

4. W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia trzech tur głosowania, przeprowadza się

ponowne wybory łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów. 

§  8.  1. Po  przeprowadzeniu  każdej  tury  głosowania  Komisja  Skrutacyjna  ustala  wyniki  głosowania  i

sporządza protokół. 

2. W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej: 

1). liczbę radnych obecnych na sali uprawnionych do głosowania,  

2). imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów, 

3). liczbę głosów minimalną, konieczną do ważnego wyboru, zgodnie z § 6 regulaminu,

4). liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania, 

5). liczbę kart wyjętych z urny/ gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano

karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności, 

6). liczbę głosów nieważnych,

7). liczbę głosów ważnych, 

8). liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru,

9). liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, a nadto stwierdza wynik wyborów.

3.  Komisja  odnotowuje  w  protokole wszelkie  okoliczności  i  uwagi  mogące  mieć  wpływ  na  wynik

głosowania  oraz  zastrzeżenia  zgłoszone  przez  członków  Komisji  Skrutacyjnej  odnoszące  się  do

naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu. 

4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej. 



5. Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 



Projekt Nr 130 

Uchwała Nr II/              /2018
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia                  2018r. 

  w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czeladzi

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
994 z późn. zm.) po przeprowadzeniu głosowania tajnego 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje

§1. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Czeladzi zostali wybrani :

1)…………..
2)…………..
3)………….

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Projekt Nr 131 

Uchwała Nr II/      /2018
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia  ……….2018r. 

  w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Czeladź

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j.  Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) , w związku z art.8 ust.2 i art.36 ust.1,3 i 4  i art 37 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1260 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2018
poz.936)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje: 

§1. Ustala się wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.800 zł  brutto miesięcznie

2) dodatek funkcyjny w wysokości 2.100 zł brutto miesięcznie

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości określonej w art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych,

w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 960 zł brutto miesięcznie

§ 2.  Ustala się dla Burmistrza Miasta dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40% łącznie wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego t.j 2.760 zł brutto miesięcznie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 22 listopada 2018 r. 



Projekt Nr 132

UCHWAŁA  NR II /…… /2018

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia ………. 2018r. 

w  sprawie  powołania  stałej  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi,  ustalenia  jej  przedmiotu
działań i składu osobowego. 

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm. 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Czeladzi.

§ 2. Do zadań komisji, poza ustawowo określonymi zadaniami należy: 

1)  rozpatrywanie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  oraz  spraw  kierowanych  do  komisji  

w szczególności z zakresu wykraczającego poza przedmiot działania pozostałych komisji,

2)  realizacja zadań zleconych przez Radę, w tym w zakresie kontroli. 

§ 3. Szczegółowy zakres działania oraz tryb prac został określony w Statucie Miasta Czeladź 

§ 4. 1. Komisja poza zadaniami określonymi w ustawach oraz ujętym w § 2 przedkłada Radzie plan pracy,

który zostanie uchwalony odrębną uchwałą 

2. Po zrealizowaniu poszczególnych zadań Komisja Przedkłada Radzie sprawozdanie z realizacji. 

§ 5. Ustala się następujący skład osobowy Komisji: 

1). ………………………………………………………

2). ………………………………………………………

3). ………………………………………………………

4). ……………………………………………………..

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    



PROJEKT NR 133 

Uchwała Nr II /          / 2018 
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia                2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej 

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.  

z 2018 r.  poz.994 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XV/225/2015  Rady Miejskiej  w Czeladzi   z dnia 24

września 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm. 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje 

§ 1. Wybiera się radnego ………………………………………. na Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Czeladzi, powołanej Uchwałą Nr II/……./2018  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Projekt nr 134 

Uchwała Nr II /          / 2018 
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia                2018 r. 

w  sprawie  powołania stałej  komisji  Finansowo  –  Budżetowej  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi,  ustalenia  jej
przedmiotu działania i składu osobowego 

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.  

z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września

2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm. 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje 

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Finansowo – Budżetową Rady Miejskiej w Czeladzi. 

§ 2. Do zadań komisji należy: 

1). rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał oraz spraw kierowanych do komisji z zakresu finansów 

publicznych, budżetu i jego realizacji,

2). realizacja zadań zleconych przez Radę, w tym zakresie kontroli.

§ 3. 1. Komisja poza zadaniami ujętymi w § 2 przedkłada Radzie plan pracy, który zostanie uchwalony 

odrębną uchwałą. 

2.  Po zrealizowaniu poszczególnych zadań Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie z realizacji. 

§ 4. Ustala się następujący skład osobowy komisji: 

1). Członek Komisji - …………………………………………

2). Członek Komisji - …………………………………………

3). Członek Komisji - …………………………………………

4). Członek Komisji - …………………………………………

5). Członek Komisji - ………………………………………..

6). Członek Komisji - …………………………………………

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



PROJEKT NR 135 

Uchwała Nr II /          / 2018 
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia                2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Finansowo – Budżetowej 

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. 
Dz.U. 
z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24
września 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm.  

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje 

§ 1. Wybiera się radnego ………………………………………. na Przewodniczącego stałej Komisji Finansowo

– Budżetowej  Rady Miejskiej w Czeladzi, powołanej Uchwałą Nr II/……./2018  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Projekt Nr 136

Uchwała Nr II/       /2018 
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 2018 r. 

w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, wniosków i petycji  Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej
przedmiotu działań i składu osobowego

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.  

z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września

2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm. 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje 

§1. Powołuję się stałą Komisję Skarg, wniosków i petycji  Rady Miejskiej w Czeladzi.

§ 2. Do zadań komisji należy: 

1)  rozpatrywanie  i  opiniowanie  projektów uchwał  oraz  spraw kierowanych  do  komisji  z  zakresu  skarg,

wniosków i petycji

2) realizacja zadań zleconych przez Radę

§ 3.1.  Komisja  poza zadaniami ujętymi  w § 2  przedkłada Radzie  plan pracy,  który  zostanie  uchwalony

odrębną uchwałą.

2. Po zrealizowaniu poszczególnych zadań Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie z realizacji.

§ 4. Ustala się następujący skład osobowy Komisji: 

1) Członek Komisji - …………….

2) Członek Komisji -………………

3)Członek Komisji -………………

4)Członek Komisji -……………….

5)Członek Komisji -…………….

6)Członek Komisji -………………

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Projekt Nr 137 
Uchwała Nr II/          /2018 
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia                 2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Skarg, wniosków i petycji

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 
września 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm.  

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje 

§1. Wybiera się radnego……………. na przewodniczącego stałej Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady 
Miejskiej w Czeladzi, powołanej uchwałą Nr II/        /2018 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 



Projekt Nr 138 
Uchwała Nr II/     /2018 

Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia          2018 r. 

w  sprawie  powołania  stałej  Komisji  Statutowo-Regulaminowej  Rady Miejskiej  w  Czeladzi,  ustalenia  jej
przedmiotu działań i składu osobowego

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.  

z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września

2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm. 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje 

§ 1. Powołuję się stałą Komisję Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi.

§ 2. Do zadań komisji należy: 

1)  analiza  obowiązującego  Statutu  Miasta  pod  względem  dostosowania  do  obowiązujących  przepisów

prawa, stanu faktycznego i bieżących potrzeb funkcjonowania samorządu, oraz promowania w miarę potrzeb

wprowadzenia zmian w Statucie,

2) analizy obowiązujących regulaminów i proponowania zmian,

3) opiniowania projektów uchwał z zakresu wykraczającego poza przedmiot działania pozostałych komisji

stałych.

§ 3. 1. Komisja poza zadaniami ujętymi w § 2 przedkłada Radzie plan pracy,  który zostanie uchwalony

odrębna uchwałą.

2. Po zrealizowaniu poszczególnych zadań Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie z realizacji.

§ 4. Ustala się następujący skład osobowy Komisji: 

1) Członek Komisji - …………….

2) Członek Komisji -………………

3) Członek Komisji -………………

4) Członek Komisji -……………….

5) Członek Komisji -…………….

6) Członek Komisji -………………

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Projekt Nr 139 
Uchwała Nr II /          / 2018 
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia                2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Statutowo – Regulaminowej. 

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.  

z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września

2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm. 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje 

§ 1. Wybiera się radnego ………………………………………. na Przewodniczącego stałej Komisji Statutowo 

– Regulaminowej  Rady Miejskiej w Czeladzi, powołanej Uchwałą Nr II/……./2018  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Projekt Nr 140 
Uchwała Nr II/        2018 

Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia              2018 r. 

w sprawie powołania stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej 
przedmiotu działań i składu osobowego

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 
września 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm. .

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje 

§ 1. Powołuję się stałą Komisję  Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Czeladzi.

§ 2. Do zadań komisji należy: 

1) rozpatrywanie i  opiniowanie projektów uchwał oraz spraw kierowanych do komisji  z zakresu edukacji,
kultury i sportu.

§ 3.  1.  Komisja  poza zadaniami ujętymi  w §2 przedkłada Radzie  plan pracy,  który zostanie  uchwalony
odrębną uchwałą.

2. Po zrealizowaniu poszczególnych zadań Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie z realizacji.

§ 4. Ustala się następujący skład osobowy Komisji: 

1) Członek Komisji - …………….

2) Członek Komisji -………………

3)Członek Komisji -………………

4)Członek Komisji -……………….

5)Członek Komisji -…………….

6)Członek Komisji -………………

7) Członek Komisji-……………...

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Projekt Nr 141

Uchwała Nr II /          / 2018 
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia                2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.  

z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września

2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm. 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje 

§ 1. Wybiera się radnego ………………………………………. na Przewodniczącego stałej Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Czeladzi, powołanej Uchwałą Nr II/……./2018  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Projekt Nr 142

UCHWAŁA  NR II /…… /2018

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia ………. 2018r. 

w sprawie powołania stałej Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej  Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia
jej przedmiotu działań i składu osobowego. 

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm. 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi.

§ 2. Do zadań komisji należy: 

1) Rozpatrywanie i opiniowanie spraw kierowanych do komisji w zakresie:

a)  ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, 

b)  ochrony środowiska i przyrody, 

c)  gospodarki odpadami i oraz utrzymania czystości i porządku w gminie, 

d)  mieszkalnictwa, 

e)  gospodarki wodnej, 

f)   targowisk miejskich, 

g). transportu.

2).  Analiza  umów  dot.  sprzedaży  nieruchomości  wynikających  z  podjętych  uchwał  Rady  Miejskiej  

w Czeladzi w kadencji 2014-2018 

§ 3. Komisja jest zobowiązana po zakończeniu działań przedłożyć Radzie informacje z realizacji prac. 

§ 4. Ustala się następujący skład osobowy Komisji: 

1). ………………………………………………………

2). ………………………………………………………

3). ………………………………………………………

4)……………………………………………………….

5)………………………………………………………

6). ………………………………………………………

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



    



Projekt Nr 143 
Uchwała Nr II /          / 2018 
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia                2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej.

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.  

z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września

2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm. 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje 

§ 1. Wybiera się radnego ………………………………………. na Przewodniczącego stałej Komisji Rozwoju i 

Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi, powołanej Uchwałą Nr II/……./2018  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Projekt Nr 144 

Uchwała Nr  II/          /2018 

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia              2018 r. 

w sprawie powołania stałej Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej 

w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działań i składu osobowego.

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 
września 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm.  

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje 

§ 1. Powołuję się stałą Komisję Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa  Rady Miejskiej w Czeladzi.

§ 2. Do zadań komisji należy: 

1) rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał oraz spraw kierowanych do komisji z usług społecznych
(ochrona zdrowia-profilaktyka, porządek i bezpieczeństwo publiczne)

§ 3. 1. Komisja poza zadaniami ujętymi w § 2 przedkłada Radzie plan pracy,  który zostanie uchwalony
odrębną uchwałą.

2. Po zrealizowaniu poszczególnych zadań Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie z realizacji.

§ 4. Ustala się następujący skład osobowy Komisji: 

1) Członek Komisji - …………….

2) Członek Komisji -………………

3) Członek Komisji -………………

4) Członek Komisji -……………….

5) Członek Komisji -…………….

6) Członek Komisji -………………

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Projekt Nr 145 
Uchwała Nr II /          / 2018 
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia                2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Na podstawie art. 21 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.  

z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września

2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm. 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje 

§ 1. Wybiera się radnego ………………………………………. na Przewodniczącego stałej Komisji Polityki 

Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa  Rady Miejskiej w Czeladzi, powołanej Uchwałą Nr II/……./2018  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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