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Protokół z LIII Sesji Rady Miejskiej w CzeladziProtokół z LIII Sesji Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 25 lipca 2018 r.z dnia 25 lipca 2018 r.

(sesja na wniosek)(sesja na wniosek)

 Tryb zwołania: art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
 Zwołujący:  Burmistrz Miasta Czeladź 
 Prowadzący obrady:  Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko
 Porządek obrad: porządek obrad r. w załączeniu.
 Czas trwania posiedzenia 0:25(17:00-17:25)
 Frekwencja   Radnych:  16  obecnych  (nieobecni:  P.Juszczyk,  A.  Mentel,  I.Owczarz,  K.Pilc,

D.Pietrzykowski )

Kierownictwo Urzędu : 
1. Burmistrz Miasta - Zbigniew Szaleniec
2. Z-ca Burmistrza – Elżbieta Dmitruk
3. Skarbnik Miasta – Bogusława Tanhozjer
4. Sekretarz- Dotrota Bąk

Pozostałe osoby obecne:
1. Radca Prawny- Tomasz Wójkowski
2. Marta Grzegórzko–Inspektor  Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami

USTALENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA RADY:

Rada podjęła uchwały nr  685-688

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

2.1 Wniosek o wprowadzenie Skargi Pani Lidii W i Pana Kazimierza W. W punkcie 6.1

 Projekty uchwał do rozpatrzenia:

3 Projekt Nr 95 A
w sprawie zmian w Budżecie Miasta na 2018 rok 

Komisja Finansowo-
Budżetowa

4 Projekt Nr 96 A
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na

lata 2018-2030

Komisja Finansowo-
Budżetowa

5 Projekt Nr 97
w sprawie:  wzniesienia pomnika w postaci lwa wykonanego z brązu na
cokole z granitu upamiętniającego Orlęta Lwowskie oraz 100. rocznicę
bohaterskiej śmierci Jurka Bitschana

Komisja  Rozwoju i 
Polityki Przestrzennej

6

Projekt Nr 98
W sprawie:  oddania  w  dzierżawę  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości  położonej  przy  ul.  Asfaltowej  w  Czeladzi,  oznaczonej
numerem działki 42/5 arkusz mapy 6, o powierzchni 524 m2 na okres 10-
ciu lat.

Komisja Rozwoju i 
Polityki Przestrzennej
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6.1 Skarga  Pani  Lidii  W.  Pana  Kazimierza  W.  I  przekazanie  do  Komisji
Rozwoju

Przekazanie do 
rozpatrzenia na 
Komisję Rozwoju i 
Polityki Przestrzennej

7 Zamkniecie obrad sesji. 

Przebieg  OBRAD:

Ad.1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności

J.Moćko- Witam Państwa, otwieram posiedzenie LIII sesji Rady Miejskiej w Czeladzi. Sesja została zwołana
na wniosek Pana Burmistrza i  porządek obrad także przygotowany przez Pana Burmistrza.  Chciałabym
zapytać Pana Burmistrza bo mamy skargę, która wpłynęła i chciałabym abyśmy na wniosek przedstawiony
do Rady przegłosowali  przekazanie  tej  skargi  do komisji  branżowej  czyli  do Komisji  Rozwoju  i  Polityki
przestrzennej. Czy Państwo macie jakieś wnioski do porządku obrad?

Burmistrz Z. Szaleniec- wyrażam zgodę

Ad.2 Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad

J.Moćko- będziemy głosować wniosek o wprowadzenie skargi Pani Lidii W i Pana Kazimierza W. do 
porządku obrad w punkcie 6.1

 Forma głosowania:  (Forma głosowania:  (głosowanie jawne za pomocą terminali do głosowania)głosowanie jawne za pomocą terminali do głosowania)
 Wymagana większość:Wymagana większość: (bezwzględna  większość głosów ustawowego składu rady) (bezwzględna  większość głosów ustawowego składu rady)
 Wynik głosowania:  

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

Projekty uchwał do rozpatrzenia:

J.Moćko- projekt o numerze 95 A wraz z Autopoprawka w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na rok
2018, dzisiaj odbyły się komisje, Komisja Finansowo-Budżetowa i Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej.
Bardzo proszę Pani Skarbnik.

Skarbnik-  Szanowni Państwo, przedstawiony przez pana Burmistrza projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie, obejmuje zwiększenie kwoty dochodów majątkowych o kwotę 1.700.000 złotych z tytuły refundacji
wydatków poniesionych na remont Urzędu, który odbył się w tamtym roku, zwiększenie planów wydatków
majątkowych o kwotę 3.270.000 złotych, w tym w rozdziale 616 czyli  drogi o kwotę 700.000 zł w tym z
przeznaczeniem na budowy chodników- 100.000 zł i na zadanie remont i budowa dróg kwotę 600.000 zł. W
dziale  80104 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 70.000 złotych z  przeznaczeniem na remont
elewacji przedszkola nr 10. W dziale 90004 o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie waloryzacja
przyrodnicza starorzecza w parku Grabek wraz z  ukształtowaniem krajobrazu.  W dziale 92195 o kwotę
1.500.000 z przeznaczeniem na zwiększenie finansowania zadania nowe funkcje społeczno- gospodarcze
zabytkowej  Kopalni Saturn czyli warsztaty. Pokrycie tych zwiększonych wydatków majątkowych znajduje się
w tej kwocie 1.700.000 złotych oraz przesunięcia z innych zadań na kwotę 1.570.000 zł w tym rozdziale 695
zmniejszenie  wydatków  o  1.320.000  zł  w  ramach  zadania  zintegrowane  punkty  przesiadkowe  oraz  w
rozdziale 92601 o kwotę 250.000 złotych zmniejszenie  finansowania zadania dotyczącego remontu stadionu
Górnik Piaski,  te 250.000 zł  jest  przesunięte na rok 2019. Uchwała nie  powoduje zwiększenia deficytu
budżetowego gminy.
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J.Moćko- mamy opinię Komisji Finansowo-Budżetowej jest pozytywna, 3 glosy za , ilość członków 6 czyli
była połowa obecnych radnych, nie było głosów przeciw  i wstrzymujących. Głosujemy projekt o numerze
95A.

Projekt Nr 95 A
w sprawie zmian w Budżecie Miasta na 2018 rok 

 Forma głosowania:  (Forma głosowania:  (głosowanie jawne za pomocą terminali do głosowania)głosowanie jawne za pomocą terminali do głosowania)
 Wymagana większość:Wymagana większość: (zwykła większość głosów ustawowego składu rady) (zwykła większość głosów ustawowego składu rady)
 Wynik głosowania:  

Głosów „ZaZa”- 15
Głosów „PrzeciwPrzeciw” -1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania –16

J. Moćko- kolejny projekt uchwały numer 96A wraz z Autopoprawkę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018-2030, opinia komisji   Finansowo-Budżetowej jest  pozytywna, 3
radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Przystępujemy do głosowania.

Projekt Nr 96 A
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018-2030

 Forma głosowania:  (Forma głosowania:  (głosowanie jawne za pomocą terminali do głosowania)głosowanie jawne za pomocą terminali do głosowania)
 Wymagana większość:Wymagana większość: (zwykła większość głosów ustawowego składu rady) (zwykła większość głosów ustawowego składu rady)
 Wynik głosowania:  

Głosów „ZaZa”- 15
Głosów „PrzeciwPrzeciw” -1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 16

J. Moćko- projekt uchwały nr 97 w sprawie  wzniesienia pomnika w postaci lwa wykonanego z brązu na
cokole  z  granitu  upamiętniającego  Orlęta  Lwowskie  oraz  100.  rocznicę  bohaterskiej  śmierci  Jurka
Bitschana . Opinia komisji Rozwoju jest pozytywna, 4 członków komisji głosowo za przyjęciem uchwały, nikt
nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Głosujemy projekt. Dyskusje były dzisiaj na komisji Panie Radny.

S.Pisarek- jesteśmy na sesji  i na sesji można także dyskutować 

J.Moćko- Panie Radny nie można na sesji dyskutować. To pan chce wprowadzić nowe zasady. Tak samo
jak w sejmie nie dyskutują 

S.Pisarek- nie jesteśmy w sejmie, jesteśmy w niewielkim 30.000 mieście, gdzie na sesjach Radni powinni
dyskutować

J.Moćko- Pan ma możliwość dyskutować na komisji, ja wiem, że trzeba przyjść na tą komisje dodatkowo,
ale taka jest zasada. Dyskusje na komisji, można pytać natomiast  na sesji  głosujemy także nie udzielam
Panu głosu.

S.Pisarek-  ta  zasada  jest  zasadą  błędną.  Chciałem  zapytać  pana  Burmistrza  o  przewidywany  koszt
wystawienia takiego  pomnika, bez takiej wiedzy trudno podejmować jakąkolwiek decyzję

J.Moćko- Panie Radny ja myślę, że trzeba jednak chodzić na te komisje wtedy będzie łatwiej nie będzie Pan
pytał. Nie udzielam panu głosu.

S.Pisarek- pani nie jest tylko od udzielania głosu, Pani prowadzi obrady, ja jestem radnym tego miasta i
mam prawo zabrać głos i wiedzieć ile będzie kosztował ten pomnik
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J. Moćko- zapraszam serdecznie na komisje bo nie będziemy się przekrzykiwać 

Burmistrz Z. Szaleniec- Pani przewodnicząca  to jestem zdziwiony, że tam w projekcie jest wpisana kwota.
Wpisana jest w budżecie miasta 50.000 zł, nie musieliśmy tego wpisywać do zmian. Ona była planowana już
na początku roku być może będzie mniejsza, gdyby Pan był na komisji my szczegółowo omawialiśmy. Nie
chce żeby ta sprawa była przedmiotem sporu, chciałbym żebyśmy się wszyscy pod tym podpisali i cieszyli,
że jest to zrealizowane. Panie radny  pomnik ten będzie współfinansowany wspólnie z fundacja z Warszawy,
która zajmuje się tematyką lwowską i tamtymi czasami i ta fundacja pozyskała środki z IPN na budowę 44
takich pomników w całej Polsce.  Pomnik finansowany jest przez IPN, nie wiadomo czy od razu będziemy
mieli  ten pomnik za darmo czy będziemy mieć dofinansowane, ale pomnik jest  wart 25.000 zl i  IPN te
pieniądze  ma  nam  IPN  zwróci.  Po  stronie  naszej  i  jeszcze  44  innych  miast  z  których  się  wywodzą
bohaterowie,  którzy  zginęli  pod  Lwowem,  po  stronie  gminy  leży  obowiązek  stworzenia  projektu  i
zamontowania tego pomnika, czyli na pewno naszego koszty związane będą z przygotowaniem projektu i
montażem samego pomnika. Nie wiem dokładnie jaka to kwota będzie, bo dopiero będziemy zlecać projekt.
Mamy zabezpieczone w budżecie miasta 50.000 zł teoretycznie całość nie powinna przekroczyć tej kwoty z
możliwością odzyskania, mam nadzieje, że tak się stanie od razu tej kwoty 25.000 zł . Ten pomnik stanął by
nieopodal ronda, przy rondzie od strony przychodni.  Uzyskaliśmy zgodę powiatu na zamontowanie tego
pomnika  i  on  będzie  korespondował  z  całym rondem Jurka  Bitschana.  Pomnik  będzie  wyglądał  w  ten
sposób, że jest to kolumna a na szczycie tej kolumny jest  lew, który ma symbolizować orlęta lwowskie, z
boku po dwóch stronach  są tablice i na tych tablicach opiszemy komu ten pomnik w naszym mieście jest
poświęcony.   Otwarcie byłoby 21.11.2018 w 100letnia rocznice jego śmierci i  odzyskania niepodległości,
przyjechałby szef IPN na to otwarcie. W tym roku 2 albo 3 pomniki mają być w całej Polsce pomniki otwarte,
a  kolejne  w  ciągu  2-3  latach  w  wielu  miejscach  w  Polsce.  Cały  program  IPN  przewiduje  możliwość
zdobywania  odznaczeń, kto będzie miał pieczątki z 44 miast to dostanie złotą odznakę, ja strzelam bo
doklanie nie pamiętam tych ilości.  Jest możliwość, że ludzie będą tu do nas  zaglądać, gdzie upamiętniony
jest Jurek Bitschan, jeden z pierwszych miast jest Czeladź, dlatego, że taką sztandarową postacią z tamtym
czasów,  o którym śpiewano piosenki  jest  właśnie Jurek Bitschan dlatego jeden z pierwszych pomników
powstanie u nas w Czeladzi. To tyle też dla wszystkich, kto nie był na komisji to się Państwo dowiedzieli, że
jest  taka  inicjatywa  i  myślę,  że  jest  to  wspaniała  inicjatywa,  która  wychodzi  naprzeciw  temu  co  my
zaplanowaliśmy sami bo myślałem, że ja razem z Państwem taki pomnik zaproponuje, a okazało się, że
przyjechali do mnie ludzie, którzy mówią, że chcą postawić pomnik to ucieszyłem się niesamowicie bo jest to
też część takiego szerszego programu, który w większym stopniu pozwoli rozsławić nasze miasto.

J. Moćko-  dziękuje bardzo, informacje mieliśmy także w materiałach, nie było kwoty bo jeżeli  środki są
zabezpieczone  w  budżecie,  wszystkie  inne  informacje  są  w  materiałach  razem  z  lokalizacją,  mapką.
Przystępujemy do głosowania projektu nr 97. 

Projekt Nr 97
w sprawie:  wzniesienia pomnika w postaci lwa wykonanego z brązu na cokole z granitu upamiętniającego
Orlęta Lwowskie oraz 100. rocznicę bohaterskiej śmierci Jurka Bitschana

 Forma głosowania:  (Forma głosowania:  (głosowanie jawne za pomocą terminali do głosowania)głosowanie jawne za pomocą terminali do głosowania)
 Wymagana większość:Wymagana większość: (zwykła większość głosów ustawowego składu rady) (zwykła większość głosów ustawowego składu rady)
 Wynik głosowania:  

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

J.Moćko- projekt nr 98 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
przy ul. Asfaltowej w Czeladzi, oznaczonej numerem działki 42/5 arkusz mapy 6, o powierzchni 524 m 2 na
okres 10-ciu lat., opinia komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej  jest pozytywna, 4 głosy za, nikt nie był
przeciwny i nikt się nie wstrzymał. Przystępujemy do głosowania projektu nr 98.

Projekt Nr 98
w sprawie:  oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Asfaltowej w
Czeladzi, oznaczonej numerem działki 42/5 arkusz mapy 6, o powierzchni 524 m2 na okres 10-ciu lat.
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 Forma głosowania:  (Forma głosowania:  (głosowanie jawne za pomocą terminali do głosowania)głosowanie jawne za pomocą terminali do głosowania)
 Wymagana większość:Wymagana większość: (zwykła większość głosów ustawowego składu rady) (zwykła większość głosów ustawowego składu rady)
 Wynik głosowania:  

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

Ad 6.1. Skarga Pani Lidii W. Pana Kazimierza W. I przekazanie do Komisji Rozwoju

J.Moćko-  Skarga Pani Lidii W. i Pana Kazimierza W.  w sprawie wewnętrznej drogi Asnyka w Czeladzi i
dokonania zmian w pierwotnym ukształtowaniu terenu osiedla i drogi. Ten temat jest komisji znany. To są
chyba inne osoby niż te, które wcześniej kontaktowały się i były na komisjach. Komisje były w terenie. Aby
nadać bieg tej skardze chciałabym zaproponować o przekazanie do komisji Rozwoju i Polityki przestrzennej,
w związku z tym proszę o głosowanie o przekazanie tej skargi do komisji branżowej.

 Forma głosowania:  (Forma głosowania:  (głosowanie jawne za pomocą terminali do głosowania)głosowanie jawne za pomocą terminali do głosowania)
 Wymagana większość:Wymagana większość: (zwykła większość głosów ustawowego składu rady) (zwykła większość głosów ustawowego składu rady)
 Wynik głosowania:  

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

J.Moćko- skarga zostanie przekazana do komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej, Państwo na następnej
sesji te materiały otrzymacie.

Ad. 15. Zamkniecie obrad sesji.

.
J.Moćko- J.Moćko- zamykam posiedzenie LIII Sesji Rady Miasta. Dziękuje za przybycie.

Protokolant :

 Milena Kubasik-Janicka

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.
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----------------------

 Protokół został napisany, dnia:26.07. 2018

 Protokolant : Milena Kubasik-Janicka

 Protokół, został przedstawiony Radzie na sesji , dnia ……………………….
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