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Protokół z LIV Sesji Rady Miejskiej w CzeladziProtokół z LIV Sesji Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 5 września 2018 r.z dnia 5 września 2018 r.

(sesja na wniosek)(sesja na wniosek)

 Tryb zwołania: art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
 Zwołujący:  Burmistrz Miasta Czeladź 
 Prowadzący obrady:  Wice-Przewodnicząca Rady Zofia Bazańska
 Porządek obrad: porządek obrad r. w załączeniu.
 Czas trwania posiedzenia 0:10(17:00-17:10)
 Frekwencja  Radnych: 16 obecnych (nieobecni: Moćko, Jaros, Jarno, Kocoń, Owczarz)

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

Pozostałe osoby obecne:
1. Radca Prawny- Tomasz Wójkowski

USTALENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA RADY:

Rada podjęła uchwały nr  689-691

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 Projekty uchwał do rozpatrzenia:

3 Projekt Nr 99
w sprawie zmian w Budżecie Miasta na 2018 rok 

Komisja Finansowo-
Budżetowa

4 Projekt Nr 100
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na

lata 2018-2030

Komisja Finansowo-
Budżetowa

5 Projekt Nr 101
w sprawie:  utworzenia  odrębnego obwodu głosowania  w  Powiatowym
Zespole  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Będzinie  –  Szpital  przy  ul.
Szpitalnej  40  w  Czeladzi  i  ustalenia  numeru  tego  obwodu,  granicy  i
siedziby  obwodowej  komisji  wyborczej  w  związku  z  wyborami  do  rad
gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast, które zarządzono
na 21 października 2018 r.

Komisja  Statutowo-
Regulaminowa

7 Zamkniecie obrad sesji. 
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Przebieg  OBRAD:

Ad.1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności

Z. Bazańska- Witam Państwa, otwieram posiedzenie LIV sesji Rady Miejskiej w Czeladzi zwołanej w trybie
art.  20  ust.3  ustawy  o  samorządzie  gminnym.  Sesja  została  zwołana  na  wniosek  Pana  Burmistrza.
Stwierdzam, że jest kworum. Jest 16 osób na sali. Przystępujemy do punktu 2 porządku obrad.

Ad.2 Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad

Z.Bazańska- czy są zmiany?

Projekty uchwał do rozpatrzenia:

Z.  Bazańska-  projekt  o numerze 99A w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na rok 2018.Opinia
komisji finansowo-budżetowej jest pozytywna. Proszę pana przewodniczącego komisji.

M.Gadecki- opinia komisji finansowo-budżetowej  jest pozytywna, projekt w sprawie zmian w budżecie oraz
zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018-2030.

Z.Bazańska- przystępujemy do głosowania projektu nr 99A w sprawie zmian w Budżecie Miasta na 2018 rok

Projekt Nr 99A
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

Z. Bazańska-  kolejny projekt  uchwały numer 100A w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej
Miasta Czeladź na lata 2018-2030, opinia komisji   Finansowo-Budżetowej jest  pozytywna 3 głosy za,  1
wstrzymujący. Przystępujemy do głosowania. 

Projekt Nr 100A
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

Z.  Bazańska-  kolejny  projekt  uchwały  nr  101  w  sprawie  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w
Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi i
ustalenia numeru tego obwodu, granicy i siedziby obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do
rad  gmin,rad  powiatów  ,  sejmików  województw  i  rad  dzielnic  m.st.  Warszawy  oraz  wyborów  wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, które zarządzono na 21 października 2018 r. Opinia Komisji Statutowo-
Regulaminowej jest pozytywna, wynik 6 głosów za. 
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Projekt Nr 101 
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Będzinie – Szpital przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi i ustalenia numeru tego obwodu, granicy i siedziby
obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do rad gmin,
rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st.  Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, które zarządzono na 21 października 2018 r

 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. 15. Zamkniecie obrad sesji.

.
Z.Bazańska- Z.Bazańska- zamykam posiedzenie LIV Sesji Rady Miasta. Dziękuje za przybycie.

Protokolant :

 Milena Kubasik-Janicka

Prowadzący obrady :Prowadzący obrady :
 Wice- Wice-Przewodnicząca Rady Miejskiej Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Zofia  BazańskaZofia  Bazańska

W załaczneniu: 
1.Porządek obrad
2.Lista obecności.
3.Karty z wynikami z głosowania  uchwał.

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

 Protokół został napisany, dnia:06.09. 2018

 Protokolant : Milena Kubasik-Janicka

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