
SE-RM.0002.10.2017

Protokół z XProtokół z XLIILII Sesji Rady Miejskiej w Czeladzi Sesji Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 24 lipca 2017 r.z dnia 24 lipca 2017 r.

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

 Tryb zwołania: art. 20 ust. 3¹ ustawy o samorządzie gminnym (sesja na wniosek )
 Zwołujący:  Burmistrz Miasta  
 Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko 
 Porządek obrad: porządek obrad z dnia18.07.2017 r.  w załączeniu.
 Czas trwania posiedzenia  (od 17:00 do 17.20 )
 Frekwencja Radnych :  obecnych  14 radnych z 21 radnych.  

 Kierownictwo Urzędu : 

1. Burmistrz Miasta – Zbigniew Szaleniec 
2. Z-ca Burmnistrza - Elżbieta Dmitruk

Pozostałe osoby obecne:
1. Radca Prawny – Tomasz Wójkowski 
2. Naczelnicy wydziałów i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, 
3. Radny Powiatowy – Marek Mrozowski 
4. Radny Powiatowy – Mateusz Drożdżowski 

Ustalenia/ Rozstrzygnięcia 

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie 
3 Zmian w budżecie Miasta na 2017 rok 

Projekt Nr 84 
Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa 

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2017 –
2030 
Projekt  Nr 85

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa 

5. Zmiany nazw ulic noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź 
Projekt nr 86 

6. Zmiany nazw ulic noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź 
Projekt nr 87

7. Zmiany nazw ulic noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź 
Projekt nr 88 

8. Wzniesienia  pomnika  w  postaci  popiersia  na cokole  upamiętniającego
200 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki
Projekt nr 89

9. Zamiany  części  nieruchomości  oznaczonej  numerem  działki  8  arkusz
mapy 58 o powierzchni 400 m² położonej przy ul.  Bolesława Prusa w
Czeladzi  stanowiącej  własność  Gminy  Czeladź  na  nieruchomość
oznaczoną numerem działki 43 arkusz mapy 24 o powierzchni 253 m²
położoną  w  okolicy  ulicy  Mysłowickiej  w  Czeladzi  stanowiącej
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współwłasność osób fizycznych. 

Projekt nr 90 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg  OBRAD:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

Przewodnicząca Jolanta Moćko – przywitała wszystkich  otworzyła XLII Sesje Rady Miejskiej. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i stwierdzenie jego przyjęcia.

Brak 
 R o z p a t r z e n i e  p r o j e k t ó w  u c h w a ł :

3. 

Projekt Nr 84   

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok                     
Komisja Finansowo - Budżetowa

4. 

Projekt Nr 85 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Czeladź na lata 2017 – 2030 

Komisja Finansowo - Budżetowa

5.

Projekt Nr 86
w sprawie zmiany nazw ulic noszących znamiona komunizmu
w mieście Czeladź 

6.

Projekt  Nr 87                                                                         
w sprawie zmiany nazw ulic noszących znamiona komunizmu
w mieście Czeladź 

7.

Projekt nr 88                                                                           
w sprawie zmiany nazw ulic noszących znamiona komunizmu
w mieście Czeladź 

8. 

 Projekt nr 89                                                                         
w  sparwie:  wzniesienia  pomnika  w  postaci  popiersia  na
cokole  upamiętniającego  200  rocznicę  śmierci  Tadeusza
Kościuszki

9. 

Projekt nr 88                                                                           
w  sprawie:  zamiany  części  nieruchomości  oznaczonej
numerem działki  8  arkusz  mapy 58  o powierzchni  400  m²
położonej przy ul.  Bolesława Prusa w Czeladzi  stanowiącej
własność  Gminy  Czeladź  na  nieruchomość  oznaczoną
numerem działki 43 arkusz mapy 24 o powierzchni 253 m²
położoną w okolicy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi stanowiącej
współwłasność osób fizycznych. 

Bogusława Tanhojzer -   Naczelnik Wydziału Finansowo – Budżetowego -– zmiany dotyczą zwiększenie

planu dochodów bieżących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz środki z nagrody za zwycię-

stwo w programie Extra szkolna stołówka z Delmą. Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych –
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przesunięcie realizacji zadania Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn budowa ul. Scheiblera i

Biedermanna na 2018 rok . 

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych z przeznaczeniem na : prace geodezyjne, dofinanso-

wanie na remont sanitariatów w gimnazjach,  wyremontowanie stołówki  szkolnej  przy MZS, doposażenie

świetlic w gimnazjach, bieżąca działalność MZGK, na działalność kulturalną, na działalność bieżącą MBP. 

Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych z przeznaczeniem na : przesuniecie realizacji zada-

nia Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn budowa ul. Scheiblera i Biedermanna na 2018 rok

oraz na bieżącą działalność MZGK ( przeniesienie miedzy działami). 

Jolanta Moćko – czy są pytania 

Brak pytań 

Projekt Nr 84

w sprawie zmian w budżecie Miasta Czeladź na 2017 rok. 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 14
Głosów „PrzeciwPrzeciw” - 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 14
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. - XLII/518 /2017

Jolanta Moćko – czy są pytania 
Brak pytań
Projekt Nr 85
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2017 – 2030
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 14
Głosów „PrzeciwPrzeciw” -0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 14
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. - XLII/519/2017

Patryk Trybulec – czy jeśli zmiana ulicy dotyczy przedsiębiorców też muszą dokonać zmian w działalności 

Anna Młodecka –  podjęta uchwała będzie obowiązywać  wszystkich mieszkańców oraz  przedsiębiorców 

również. 

 

Projekt Nr 86

w sprawie zmiany nazw ulic noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 14
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 0
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. - XLII/  520 /2017
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Jolanta Moćko – czy są pytania 

Brak pytań 

Projekt Nr 87

w sprawie zmiany nazw ulic noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź
Pozytywna opinia komisji 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 14
Głosów „PrzeciwPrzeciw” - 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 0

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. - XLII/ 521 /2017

Jolanta Moćko – czy są pytania 

Brak pytań 

Projekt Nr 88
w sprawie zmiany nazw ulic noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź Pozytywna opinia komisji 
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 13
Głosów „PrzeciwPrzeciw” -0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 1
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 14

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. – XLII/ 522 /2017

Jolanta Moćko – proszę o krótkie wprowadzenie

Małgorzata  Skiba  –  w  związku  z  ogłoszeniem  przez  Sejm  rokiem  2017  rokiem  Tadeusza  Kościuszki
wyszliśmy z propozycja wznieniesienia pomnika w parku Kościuszki miejsce jest już wyznaczone.

Brak pytań 
Projekt Nr 89
w sprawie:  wzniesienia  pomnika  w  postaci  popiersia  na  cokole  upamiętniającego  200  rocznicę  śmierci
Tadeusza Kościuszki
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 14
Głosów „PrzeciwPrzeciw” -0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 14

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. – XLII/ 523 /2017

Anna Młodecka – gmina jest właścicielem terenów przy ul. Mysłowickiej przeznaczonych w miejscowym
planie  zagospodarowania  przestrzennego  pod  zabudowę  mieszkaniową  Jedna  działka  stanowiąca
współwłasność  osób  fizycznych  dzieli  działki  gminne  ,  a  jej  nabycie  umożliwi  ujednolicenie  terenu  pod
względem własnościowym,  co  umożliwi  podział  oraz  sprzedaż działek  budowlanych  na  przedmiotowym
terenie. Działka przy ul Prusa stanowi własność gminy do zamiany przeznaczony zostałby niezabudowany
fragment o powierzchni 400 m² , który zgodnie z MPZP przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową .
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Nabycie działki 43 zwiększy potencjał inwestycyjny kompleksu działek gminnych przy ul. Mysłowickiej. 

Jolanta Moćko – czy są  pytania 

Brak pytań 

Projekt Nr 90
w sprawie: zamiany części nieruchomości oznaczonej numerem działki 8 arkusz mapy 58 o powierzchni 400
m² położonej przy ul. Bolesława Prusa w Czeladzi stanowiącej własność Gminy Czeladź na nieruchomość
oznaczoną numerem działki 43 arkusz mapy 24 o powierzchni 253 m² położoną w okolicy ulicy Mysłowickiej
w Czeladzi stanowiącej współwłasność osób fizycznych. 
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 14
Głosów „PrzeciwPrzeciw” -0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania –14 

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. – XLII/ 524/2017

10. Zamkniecie obrad sesji.

Jolanta MoćkoJolanta Moćko- zamkniecie sesji . - zamkniecie sesji . 

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

Jolanta MoćkoJolanta Moćko

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

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

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