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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 18.06.2019 r. 

AUTOPOPRAWKA PORZĄDKU
PORZĄDEK OBRAD 

X SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI
zwołanej w trybie art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym,

na dzień – 24 czerwca  2019 r., godzina 14:00 
dodaje się:
+  Projekt Nr 98 w punkcie 21
+ Projekt Nr 99 w punkcie 22

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji : Protokół z Sesji  z dnia 22 maja  2019 r.
4.  DU-Or. 0057.5.2019

Informacja międzysesyjna za okres od 15 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019r. 
5. Informacja międzysesyjna Rady Miejskiej w Czeladzi za okres od 1 maja do 31 maja2019 r.

6. Sprawozdanie  z  programu  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w Zakresie Zadań Publicznych w roku 2018 

 Temat Sesji  z planu pracy Rady Miejskiej 

7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy

7a. Debata nad raportem o stanie gminy Czeladź za 2018 rok

7b. Projekt Nr 82
w sprawie : udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź wotum zaufania

8. Ocena wykonania budżetu za 2018 rok

8a Przedstawienie sprawozdania z wykonania  budżetu za 2018 rok

8b Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok

8c Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2018 rok 

8d Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta
Czeladź z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

8e Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  do  wniosku  komisji  Rewizyjnej  o
udzielenie absolutorium

8f Dyskusja 

8g Projekt Nr 83
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy Czeladź za 2018 rok

8h Projekt Nr 87
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2018 rok 

Projekty uchwał do rozpatrzenia

9. Projekt Nr 85
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej  w Czeladzi z
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dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady
Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok. 

10. Projekt Nr 89
w sprawie poparcia Uchwały Nr VII/60/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z 
dnia 25 kwietnia 2019 r. dotyczącej podjęcia przez Rząd RP skutecznych 
działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

11.

Projekt Nr 86 
w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Planeta
Saturn”  w  Czeladzi  oraz  zmian  Statutu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Czeladzi 

Komisja Polityki 
Społecznej Zdrowia
i Bezpieczeństwa 

12. 
Projekt Nr 90 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksy-
malnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od po-
noszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

13. 
Projekt Nr 91 
w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/124/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi 
z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/301/2016 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad 
wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem 
Gminy Czeladź

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

14. 
Projekt Nr 92
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/301/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z 
dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia cofania i 
zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Czeladź

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

15.
Projekt Nr  88 
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę  w  drodze
bezprzetargowej,  dotychczasowemu  dzierżawcy,  nieruchomości,  na
podstawie  kolejnej  umowy  zawieranej  po  umowie  zawartej   na  czas
oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

16. Projekt Nr 93
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nierucho-
mości działek oznaczonych numerami: 53/12, 55/5 arkusz mapy 4, 4 ar-
kusz mapy 6 o łącznej powierzchni 0,4112 ha położonych w Czeladzi

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

17. Projekt Nr 94
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numera-
mi działek 46/1, 47/1 arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni 0,0406 ha 
położonej w okolicy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

18. Projekt Nr 95
w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2019 r. 

Komisja Finansowo
– Budżetowa 

19. Projekt Nr 96
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019
– 2035 

Komisja Finansowo
– Budżetowa 

20. Projekt Nr 97
w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla policjantów
Komisariatu Policji w Czeladzi

Komisja Finansowo
– Budżetowa 

21. + Projekt Nr 98 
w  sprawie udzielenia  z budżetu  miasta  Czeladź  dotacji  na
dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych  polegających  na  wykonaniu  projektu  budowlanego  dla
zadania: „Kompleksowy projekt termomodernizacji, systemu ogrzewania
i wentylacji kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika
w Czeladzi”.

Komisja Finansowo
– Budżetowa 

22.
+ Projekt Nr 99
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w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z 
dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Ko-
misji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2019

23. Zapytania i interpelacje radnych  

24. Korespondencja/informacje do wiadomości Rady

25. Sprawy bieżące

26. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Czeladzi 

           /-/ Jolanta Moćko 
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Projekt

z dnia  18 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie udzielenia z budżetu miasta Czeladź dotacji na dofinansowanie kosztów prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych polegających na wykonaniu projektu 

budowlanego dla zadania: „Kompleksowy projekt termomodernizacji, systemu ogrzewania  i wentylacji 
kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czeladzi”.

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                        
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 506), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                            
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 869), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami 
(t.j. Dz U. 2018 poz. 2067 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/531/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 
27 września 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Czeladź na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytkowych obiektów z terenu miasta Czeladź, 
wpisanych do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania.

Rada Miejska w Czeladzi
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się  Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika 
w Czeladzi dotację celową w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem w całości na dofinansowanie kosztów 
prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych polegających na wykonaniu projektu budowlanego dla 
zadania: „Kompleksowy projekt termomodernizacji, systemu ogrzewania i wentylacji kościoła pod wezwaniem 
św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czeladzi” wpisanego pod nr A/1269/81 do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 grudnia 1981 r.

§ 2. Szczegółowy opis robót, warunki wypłaty oraz termin i sposób rozliczenia dotacji określi umowa 
sporządzona w trybie przepisu art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie udzielenia z budżetu miasta Czeladź
dotacji na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych

polegających na wykonaniu projektu budowlanego dla zadania: „Kompleksowy projekt
termomodernizacji, systemu ogrzewania i wentylacji kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa

Męczennika w Czeladzi”.

Dnia 11.09.2018r. wpłynął do Burmistrza Miasta Czeladź wniosek Rzymskokatolickiej Parafii
pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czeladzi o udzielenie w 2019 roku dotacji na dofinansowanie
kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich, polegających na wykonaniu projektu budowlanego dla
zadania: „Kompleksowy projekt termomodernizacji, systemu ogrzewania i wentylacji kościoła pod
wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czeladzi”.

Kościół został wpisany pod nr A/1269/81 do rejestru zabytków decyzją z dnia 10 grudnia 1981 r.
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto budynek kościoła zlokalizowany jest w zabytkowym
układzie urbanistycznym miasta Czeladź wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1182/72 decyzją z dnia
5 maja 1972 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekt w stylu neoromańskim, zbudowany
w latach 1906 – 1912 stanowi cenny zabytek architektury sakralnej oraz posiada dużą wartość dla kultury
miasta i regionu.

Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Czeladzi o przyznaniu dotacji z budżetu gminy na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków wynika z zapisów art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (j.t. Dz.U. 2018.2067 z późn. zm.). Planowany przez parafię zakres prac ujętych we wniosku jest
zgodny z zapisami dotyczącymi nakładów koniecznych na przyznanie dotacji (art. 77 wyżej wymienionej
ustawy).

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/531/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Czeladź na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane zabytkowych obiektów z terenu miasta Czeladź, wpisanych do rejestru
zabytków oraz sposobu jej rozliczania i Uchwałą Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia
19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na rok 2019 rok, Gmina Czeladź może
udzielić parafii dotację w wysokości 100 000,00 zł po przyjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały.

Parafia nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na realizację całości zadania oraz
nie uzyskała dotychczas żadnych środków z innych źródeł finansowania zadania, wystąpiła więc
z wnioskiem do Burmistrza Miasta Czeladź o udzielenie dotacji w 2019 roku.

Wykonanie na podstawie opracowanego projektu termomodernizacji, ogrzewania i wentylacji ma na
celu podniesienie klimatu cieplnego wewnątrz kościoła w okresie zimowym, podniesienie komfortu parafii
i zwiedzających oraz niedopuszczenie do dalszego zawilgocenia ścian wewnątrz kościoła.
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Projekt

z dnia  18 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 listopada 2018 r. 
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na  rok 2019

Na podstawie art 18 ust 1 oraz art 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz § 34 załącznika do Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 
24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późniejszymi zmianami 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuję:

§ 1. W Uchwale Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia 
ramowego planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2019 zmienia się załącznik do uchwały, który 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia....................2019 r.

Lp. Miesiąc Tematyka posiedzenia Komisji

1. STYCZEŃ 1. Plan imprez oświatowych, sportowych i kulturalnych w 2019 r.

2. „Ferie w mieście" 2019r. - plany, harmonogram imprez

3. Opiniowanie materiałów sesyjnych

4. Sprawy różne

2. LUTY 1. Przyjęcie do wiadomości sprawozdania z osiągnięcia wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w placówkach oświatowych.

2. Analiza perspektywy demograficznej

3. Opiniowanie materiałów sesyjnych

4. Sprawy różne

3. MARZEC 1. Analiza realizacji zadania „Ferie w mieście 2019"

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych

3. Sprawy różne

4. KWIECIEŃ 1. Działalność sportowa w mieście. Funkcjonowanie klubów 
sportowych.

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych

3. Sprawy różne

5. MAJ 1. Funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

2. Dni Czeladzi 2019 r.

3. Opiniowanie materiałów sesyjnych

4. Sprawy różne

6. CZERWIEC 1. Plany inwestycyjne w zakresie Edukacji, Kultury i Sportu w latach 
2019 - 2023

2. "Lato w mieście 2019" - plany, harmonogram imprez

3. Opiniowanie materiałów sesyjnych

4. Sprawy różne

7. LIPIEC/SIERPIEŃ PRZEWRA WAKACYJNA

8. WRZESIEŃ 1. Dzień Edukacji Narodowej

2. Analiza realizacji "Lato w mieście 2019"

3. Agresja, wulgaryzmy, złe zachowanie uczniów i procedury 
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obowiązujące w szkołach związane z tym zjawiskiem

4. Opiniowanie materiałów sesyjnych

5. Sprawy różne

9. PAŹDZIERNIK 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2018/2019 . Analiza i wnioski.

2. Analiza perspektywy ekonomicznej funkcjonowania placówek 
oświatowych

3. Opiniowanie materiałów sesyjnych

4. Sprawy różne.

10. LISTOPAD 1. Analiza projektu budżetu na 2020 rok

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych

3. Sprawy różne

11. GRUDZIEŃ 1. Analiza realizacji wniosków komisji za 2019 r.

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych

3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2020 rok

4. Sprawy różne
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