
SE-RM.0002.14.2017

Protokół z XProtokół z XLVI LVI Sesji Rady Miejskiej w CzeladziSesji Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 20 grudnia  2017 r.z dnia 20 grudnia  2017 r.

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

 Tryb zwołania: art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
 Zwołujący: Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko 
 Porządek obrad: Autopoprawka porządku  obrad z dnia 19.12.2017 r.  w załączeniu.
 Czas trwania posiedzenia  (od 17:00 do 20.20) 
 Frekwencja Radnych :  obecnych 21 radnych z 21 radnych. 

 Kierownictwo Urzędu :
1. Burmistrz Miasta – Zbigniew Szaleniec 
2. Z-ca Burmnistrza - Elżbieta Dmitruk
3. Z-ca Burmistrz – Beata Zawiła 
4. Skarbnik Miasta Urszula Polak – Wałek 

Pozostałe osoby obecne:
1. Radca Prawny – Tomasz Wójkowski 
2. Naczelnicy wydziałów i dyrektorzy jednostek organizacyjnych.
3. Dyrektorzy szkól i przedszkoli 

Ustalenia/ Rozstrzygnięcia 

Przebieg  OBRAD:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

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

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

Brak uwag

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 listopada  2017 r.
 Brak uwag 

3a. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 listopada 2017r.
Brak uwag 

4. Informacje Burmistrza dla Rady Miejskiej :

SE - Or. 0057.7.2017)
Informacja międzysesyjna za okres od 14.10.2017r. do 13.11.2017r. 
(SE-Or. 0057.8.2017) 
Informacja międzysesyjna za okres od 14.11.2017r. do 04.12. 2017r.
Brak pytań do informacji międzysesyjnej. 

Marian Kita - ja mam pytanie dotyczące smogu w Czeladzi , czy jest czy są złe normy. 

Burmistrz Zbigniew Szaleniec - w dawniej normy nie były tak mierzone jak teraz, a pamiętamy 

czas jak tutaj się oddychało na naszym terenie. Teraz się mierzy normy i my musimy robić co się 
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da, żeby poprawić powietrze. 

________________________________________________________________________________

Temat Sesji z planu pracy Rady Miejskiej 

 Dot. punktu  5.1. 

w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na rok 2018 z autopoprawką.

Skarbnik Miasta Urszula Polak – Wałek - prezentacja budżetu – materiał  w załączeniu 

Burmistrz Zbigniew Szaleniec – miło mi  jest przedstawić w imieniu Pani skarbnik  i poprzeć budżet , który

został przedstawiony i w imieniu kierownictwa i wszystkich pracowników zwłaszcza naczelników i dyrektorów

prezesów  dlatego, że jest  to nasz wspólny budżet, który wypracowaliśmy razem przygotowaliśmy na bazie

tych danych i potrzeb, które mamy dlatego cieszę się, że będziemy go przyjmować w tym gronie razem z

tymi, którzy potem będą go realizować. Ten budżet jest wyjątkowy bo w tej radzie to ostatni rok naszej

kadencji, wyjątkowy bo największy budżet w historii tego miasta. W tej chwili jest to 162 mln.zł  o jakieś 11

mln. zł  wzrósł o 500+, natomiast zmalał, bo nie wpływają do nas dochody z czynszów tylko wpływają do

CTB-su.  Na  wydatki  majątkowe  przekazujemy  42,5  mln  zł  ,  a  w  roku  2014  było  tylko  2  mln.  zł.  Tyle

chcielibyśmy wydać w przyszłym roku. Największy wpływ gotówki, na którą liczymy to 23,5 mln. zł z dotacji

unijnych na nasze projekty, które zgłosiliśmy. Musimy zdawać tez sobie sprawę, że to jest rzecz nie do końca

pewna bo to są konkursy, które najpierw trzeba wygrać, ale musimy zrobić wszystko, żeby po te pieniądze

sięgnąć. Mam nadzieję, ze nam się  to uda, albo przesunie w czasie. Dochody majątkowe ze sprzedaży,

które spowodują, że będą kolejne dochody. W poprzednich czterech latach nie było żadnych inwestorów  nie

sprzedawaliśmy nieruchomości i  przez to nasz budżet nie wzrastała tak dynamicznie. Jeśli  teraz będzie

wzrastał po naszych inwestycjach to dopiero w następnej kadencji, będą wpływy bo to jest takie opóźnienie.

Nasz  budżet  jest  budżetem  dwóch  prędkości  jest  budżet,  który  można  podzielić  na  majątkowy,  który

dynamicznie rośnie i jest ta część dochodów bieżących , która nie wzrasta nam w takim tempie jakbyśmy

chcieli,  a  oczekiwania  są  coraz  większe.  To  są  dochody,  które  są  uzależnione  od  podatków,  śmieci,

wszystkie te elementy, których nie chcemy podnosić. I te wpływy są na poziomie minimalnym, aby pokrywały

inflację. Po tej stronie ten budżet jest bardzo skromny na nasze oczekiwania i potrzeby. To widać na mieście,

że miasto bardzo się zmienia i wiele się dzieje, każda placówka i każdy zakład chciałaby się też rozwijać

podnosić płacę, przebudowywać swoje siedziby, no niestety na to nam nie starcza. Dlatego pomimo tego

wysokiego  budżetu  musimy,  że  ciągle  musimy  pamiętać,  żeby  ten  pas  mocno  ściskać,  pilnować  tych

wydatków, aby nie przekroczyć tej ilości środków które z tego tytułu wpływają. Wszystko co robimy teraz

powinno zaprocentować w przyszłości, te kolejne inwestycje przedsięwzięcia przyniosą nam w przyszłości

dodatkowe dochody i ten budżet po stronie dochodów bieżących będzie nam wzrastał i nasze możliwości

będą coraz większe. Budżet jest płynny nie wiemy dokładnie ile będziemy mieć wpływów jaka ewentualnie

będzie nadwyżka budżetowa, czy pojawią się wolne środki , jeśli tak to uzupełnimy, tam gdzie jest potrzeba.

Bo  tak  jak  w  zeszłym roku  chcielibyśmy,  aby  nasze  placówki  funkcjonowały  na  najwyższym poziomie.

Kończąc  chciałbym  bardzo  serdecznie  podziękować  Pani  skarbnik,  moim  zastępczyniom  i  wszystkim

naczelnikom i kierownikom prosząc o przyjęcie budżetu.  

Dyskusja

Wojciech  Maćkowski -   zgadzam się  z  Panem,  ze  budżet  jest  wyjątkowy  bo  jest  to  budżet  bez  opinii
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Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, do projektu budżetu i WPF z dnia 14 listopada jest opinia

RIO  pozytywna, natomiast 13 grudnia przedłożył pan zmieniony budżet, w którym to w pierwotnym budżecie

dochody gminy SA inne niż w budżecie z 13 grudnia , tak samo jest w  wydatkach gminy. Kwoty są różne.

(Odczytanie  wystąpienia członka kolegium w sprawie uchwalania i wprowadzania poprawek do budżetu). 

W związku z tym opinia RIO dotyczy projektu z 14 listopada, a nie tego projektu z 13 grudnia. Druga uwaga

również bardzo ważna dotyczy założeń przychodów ze sprzedaży nieruchomości . Jeśli w przyszłym roku

będziemy postępować tak ja w tym roku sprzedając kompleks działek po naszej stronie za 90 kilka zł , 

a druga strona inwertor sprzedaje za 180 zł myślę, że takich wskaźników nie jesteśmy w stanie utrzymać.

Widać, że  z każdym rokiem przygotowanie działek i możliwości maleją bo w 2021 roku szacowana sprzedaż

działek jest tylko na 3 mln. zł. 

Skarbnik Miasta Urszula Polak – Wałek – procedura budżetu jest zawsze taka sama jest opinia RIO jest 

w BIP-ie  jest  pozytywna zarówno dotyczy budżetu jak i  WPF-u.  Zawsze na sesji   były  robione korekty

budżetu i zawsze autopoprawki żeśmy przedstawiali. Może pan mecenas się jeszcze wypowie. 

Burmistrz Zbigniew Szaleniec – uzasadnienie do tych  wszystkich zwiększeń mamy  bo pewne inwestycje,

które miały być finansowane w tym roku zostały  przeniesione na przyszły rok razem z środkami, które mamy

dostać.  Nikogo nie oszukuję proszę o  pismo do RIO niech sprawdzą. Jeśli chodzi o drugie pytanie to taki

mamy potencjał  i   wyliczenia  z  wydziału  gospodarki   nieruchomościami,  będziemy  starali  się  ta  kwotę

wykonać i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. 

Wojciech Maćkowski kiedy wpłynęła opinia RIO  po 13 grudnia? 

Skarbnik Miasta Urszula Polak – Wałek - 30 listopada 2017r. 

Kamil Kowalik - zwrócił uwagę burmistrzowi na  formalną część budżetu ja wykażę błędy rachunkowe str. 8

administracja publiczna wydatki bieżące. Po zsumowaniu suma na wydatkach jest inna, niż w  projekcie z 13

grudnia , oświata i wychowanie - tez jest błąd, pomoc społeczna - , rodzina ,  gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska.

Burmistrz Zbigniew Szaleniec - jeśli są jakiej zarzuty to można to było zrobić na komisji jeśli są błędy to

proszę na piśmie sprawdzimy. 

Kamil Kowalik – pan Burmistrz dalej nie rozumie istoty problemu, że opinia RIO była wydana do projektu 

z 14 listopada 2017r. ma duże błędy milionowe 

Skarbnik Miasta Urszula Polak Wałek – Regionalna Izba by tego nie przepuściła, oni sprawdzają to bardzo

dokładnie. 

Przewodnicząca Jolanta Moćko – tego typu dyskusje powinny odbywać się na komisji. Z tego co wiem na

komisji ten problem nie był poruszany. 

Skarbnik Miasta Urszula Polak Wałek – pan radny przyjął budżet na komisji. 

Kamil Kowalik – w tej chwili mamy zupełnie inny budżet 

Skarbnik Miasta Urszula Polak Wałek – w zeszłym roku tez była autopoprawka budżetu na sesji 

______________________________________________________________________________________

Przerwa 15 min

Skarbnik Miasta Urszula Polak Wałek – jeśli chodzi o budżet to został on przekazany do RIO prawidłowo 

z podpisami. RIO wydała opinie na podstawie prawidłowego budżetu. 
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Tomasz  Wójkowski  Mecenas -  ustawa  o  finansach  publicznych  nie  reguluje  kwestii   wprowadzania

autopoprawek  po  przedstawieniu  budżetu  RIO  do  zaopiniowania.  Ustawa  nie  decyduje  czy  jest  to

dopuszczalne, czy nie dopuszczalne ona po prostu milczy. Natomiast tam, gdzie milczy ustawa wypowiada

się doktryna prawa i rodzi się praktyka postępowania.  Praktyka jest taka, że powszechnie  przyjmuje się, że

autopoprawki są przyjmowane i nie stanowią naruszenia prawa  jest to możliwe i prawnie dopuszczalne. 

Stanisław Pisarek - istotą problemu jest, to że  są inne liczby i jeśli iść tym tokiem to tych poprawek powinno

być wiele. Ja odkąd siedzę w tym dziwnym kręgu szkolnym zastanawiam się w miesicie gdzie jest 30 tys.

ludzi zrobić krąg okrągłego stołu i debatować my siedzimy jak uczniowie.  Mówił pan że teraz pieniądze 

z czynszów wpływają do CTBS co ma z tego gmina. Moja opinia na temat  tego budżetu  jest taka nie

podoba mi się że jest taki wysoki za mało jest na edukacje. 

Przewodnicząca Jolanta Moćko – odpowiem panu radnemu,  że przerwy w obradach się  odbywają i  są

potrzebne i będą, znam większe miasta, gdzie radni też siedzą w takim układzie i nie widzę w tym nic złego.

Sposób w jaki siedzimy nie powinno mieć wpływu jak obradujemy i głosujemy. 

Kamil Kowalik – wypowiedź ( w załączeniu ) 

Stanowiska komisji 

Marcin Gadecki – Koalicyjny  Klub Platformy Obywatelskiej zagłosuje za  budżetem.

Andrzej  Mentel – Czeladzka Inicjatywa Samorządowa - przyjęliśmy założenia i  priorytety  i  jesteśmy za

przyjęciem budżetu. 

Przewodnicząca Jolanta Moćko – przystępujemy do głosowania 

5.1. 
Projekt Nr 146 AUTOPOPRAWKA 
w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na rok 2018
Pozytywna opinia komisji 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 3
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI /576/ 2017

5.2. 
Projekt Nr 147 AUTOPOPRAWKA 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030
Pozytywna opinia komisji 

Stanisław Pisarek – mówiono, że do 2030 roku zostaną spłacone zobowiązania, ale to co mówił Burmistrz,

że tyle się dzieje jest efektem, że zostało zaciągnięte bardzo dużo zobowiązań. Na początku kadencji, kiedy

usłyszałem, żeby wyemitować ileś tam milionów w obligacje zrezygnowałem z funkcji wiceprzewodniczącego

rady bo nie mogłem się zgodzić z takim podejściem.   Obawiam się , że jeżeli tyle się dzieje to obawiam się,

że  jeżeli  w  przyszłości  nie  będziemy  zadłużać  miasta  to  ten  wieloletni  plan  finansowy  nie  będzie  miał
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żadnych efektów. Obawiam się o ten wieloletni plan finansowy i będę głosował przeciwko. 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 3
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 577 / 2017

Burmistrz Zbigniew Szaleniec  - bardzo dziękuję za ten ostatni budżet dziękuję za zaufanie. - bardzo dziękuję za ten ostatni budżet dziękuję za zaufanie. 

5.3.
Projekt Nr 160 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/435/2016 z dnia 19 grudnia 2016r w sprawie emisji obligacji oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Pozytywna opinia komisji 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 2
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20  ( nie głosował S. Pisarek) 

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 578 / 2017

5.4. 
Projekt Nr 161 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok 

Pozytywna opinia komisji 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 2
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20 (nie głosowała S. Pisarek)

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI / 579 / 2017

5.5. 
Projekt Nr 162
w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2017 – 2030

Pozytywna opinia komisji 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  2
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 580/ 2017
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6. Przyjęcie Ramowego Planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2018 rok 

Projekt Nr 148
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2018 rok

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  1
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 581 / 2017

7. Zatwierdzenie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2018 rok :

7.1.
Projekt Nr 149
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2018 rok

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 21
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 582 / 2017

7.2.
Projekt Nr 150
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej Rady Miejskiej w 
Czeladzi na 2018 rok

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 21
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 583 / 2017

7.3.
Projekt Nr 151
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Statutowo Regulaminowej Rady
Miejskiej w Czeladzi na 2018 r.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 21
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 584 / 2017
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7.4.
Projekt Nr 152
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Czeladzi na 2018 rok

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 21
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 585 / 2017

7.5.
Projekt Nr 153
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 
Czeladzi na 2018 rok

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 21
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 586 / 2017

7.6.
Projekt Nr 154
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy  Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej 
w Czeladzi na 2018 rok

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 21
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 587 / 2017

Projekty uchwał do rozpatrzenia:
8. 
Projekt Nr 133
w  sprawie:  uchwalenia  programu  polityki  zdrowotnej  „Program  profilaktyki  zakażeń  wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Czeladź na lata 2018-2022”

Pozytywna opinia komisji

Marcin Gadecki - dziękuję za przyjęciem tego programu już w 2015 roku był taki wniosek cieszę się, że w  
przyszłym budżecie znalazły sie środki. 

Burmistrz Zbigniew Szaleniec -  postaramy sie jak najszybciej ten program rozpocząć. 

Przewodnicząca Jolanta Moćko - cieszę się bo jest  to dobry początek dziękuję wydziałowi  polityki 
społecznej że ten projekt jest dzisiaj na sesji. 
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Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 21
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0  
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLIVI/ 588 / 2017

9.  
Projekt Nr 144 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
stypendiów i nagród sportowych oraz ich rodzaju i wysokości za osiągnięte wyniki sportowe. 

Pozytywna opinia komisji

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  1
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 589 / 2017

10. 
Projekt Nr 145
w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Czeladź na rok 2018

Pozytywna opinia komisji

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 590/ 2017

11. 
Projekt Nr 155
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i  ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego
zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Pozytywna opinia komisji

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 21
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLIVI/ 591 / 2017
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12. 
Projekt Nr 156 
w sprawie  zmiany Uchwały  nr  XXII/302/2016 Rady Miejskiej  w Czeladzi  w sprawie  zwolnienia  od
podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji.

Pozytywna opinia komisji

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 21
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 592 / 2017

13. 
Projekt Nr 157
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu  i  Współuzależnienia.

Pozytywna opinia komisji

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 21
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 593/ 2017

14. 
Projekt Nr 158
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/193/2015 w sprawie powołania stałej komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działań składu osobowego.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 21
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21 

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 594 / 2017

15. 
Projekt Nr 159 
w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  III/10/2014  w  sprawie  powołania  stałej  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działań i składu osobowego.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 21
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
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ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/  595/ 2017

15.a. 
Projekt Nr 163 
w sparwie udzielenie pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu Miasta
Czeladź w 2018 roku.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  1
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 21

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVI/ 596 / 2017

_____________________________________________________________________________________

16. 
Interpelacje i wnioski radnych 
 
1. Irena Owczarz - na piśmie 

2. Włodzimierz Jaros – na piśmie 

Burmistrz  Zbigniew  Szaleniec –  odnośnie  punktu  spalania  wydałem polecenie,  żeby  Strażnicy  Miejscy

przeprowadzali  kontrole,  przygotowaliśmy  informacje  dla  mieszkańców jak  palić,  czego  nie  wolno  palić.

Pierwsze wizyty będą pouczające, ale przygotowujemy się do tego żeby zbierać próbki , badać i karać. 

3. Patrycja Juszczyk - na piśmie 

Odpowiedź na punkt 1. 

Burmistrz Zbigniew Szaleniec  - problem garażowiczów pani radna przedstawiała już kilka razy, myślę że

tam skoro ZIK mówi, że nie są to duże koszty spróbujemy to zrobić. 

Odpowiedź na punkt  2. 

Burmistrz Zbigniew Szaleniec   - jeśli chodzi o uskok sprawdzimy , dla państwa wiedzy powiem, że w tym

miejscu gdzie kończy się chodnik kończy się Czeladź. Mam nadzieję , ze Sosnowiec w projekcie budżetu

zabezpieczył środki na dokończenie. Wystosuję pismo, żeby chociaż ten chodnik zrobili. 

4. Stanisław Pisarek – na piśmie

Odpowiedź na punkt 5 

Zastępca Burmistrz Elżbieta Dmitruk – prosiłam Straż Miejską o interwencje i  umówię się z panią jeszcze

przed świętami. 

Zastępca Burmistrz Beata Zawiła – chciałam wyjaśnić Panu radnemu bo wspomniał wczesnej , że w szkole

Nr 3 jest dwuzmianowość, wiec nie ma dwuzmianowości bo dwuzmianowość polega na tym, że dwie klasy

uczą się w jednej sali, a tam jest tak, że  klasa zaczyna dwie trzy godziny  później,  ale to nie wynika, że

brakuje sali tylko brakuje nauczyciela. 

Stanisław Pisarek – klasa I zaczyna zajęcia na 5 godzinie lekcyjnej , w protokole z kuratorium jest napisane,

że jest dwuzmianowość
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Burmistrz Zbigniew Szaleniec – my się nie zgadzamy z tą opinią. 

Odpowiedź na  punkt 1 

Burmistrz Zbigniew Szaleniec –  jeśli  chodzi o Lider Edukacji, to jest kapituła, która określa  za co komu

przyznaje wiele gmin się zgłasza się do tej oceny , my znaleźliśmy się w gronie gmin takich Gdynia, Gdańsk,

Lublin i wielu innych gmin, które są dumne i przyjeżdżają po tą nagrodę. My jesteśmy dumni, ze w gronie

takich gmin otrzymaliśmy takie wyróżnienie, a za co to jest bardzo długa opinia profesorów Uniwersytetu

Śląskiego, którzy są w tej kapitule . Zapraszam do pani Burmistrz można sobie przeczytać uzasadnienie. My

jesteśmy dumni bo to jest również promocja naszego miasta. 

Odpowiedź na punkt 2 

Burmistrz Zbigniew Szaleniec -  koszty - zarabiam tyle ile ustawodawca na to pozwolił, taką pensję mam od

początku i nie zarabiam, ani mniej ani więcej. Nieskromnie powiem, że wyniki wskazują, że gmina idzie do

przodu i zasługuję na tą pensje. Proszę nie kłamać w swojej gazecie, ze zarabiam 15 tys zł  bo zarabiam

12 135 zł. nikt mi nie może dołożyć ani złotówki więcej. No chyba, że dostanę nagrodę jubileuszową. 

Odpowiedź punkt 2

Burmistrz Zbigniew Szaleniec -  Na delegacje nie jeżdżę, a ni ja ani moje zastępczynie, jedziemy tam, gdzie

naprawdę musimy być i  to  jeszcze swoimi  samochodami,   wiec bardzo  chętnie  panu odpowiem na to

zapytanie. 

Odpowiedź punkt 3 

Burmistrz Zbigniew Szaleniec -  bilbordy mamy różne odczucia – byłem dzisiaj  u seniorów i dziękowali mi za

te życzenia i składam życzenia mieszkańcom  i uważam, że to jest gest żeby mieszkańcy mieli poczucie, że

w tym okresie jesteśmy z nimi. To sympatyczny gest.  Nie jest  dla mnie ważna pana opinia tylko opinia

mieszkańców. 

Odpowiedź punkt 4 

Burmistrz Zbigniew Szaleniec -  Drogi powiatowe proszę się przyłączy do walki razem z nami bo im więcej

wyślemy to może lepsze starania będą  pana starosty. Musimy wspólnie walczyć bo ja tez uważa, że drogi

powiatowe są w fatalnym stanie . Na ostatnim spotkaniu w Metropolii jak przyjmowaliśmy budżet była mowa

o tym, by przeznaczyć więcej środków na drogi powiatowe bo one są w najgorszym stanie.  Może tam,

gdzieś znajdzie się źródło dodatkowe. My deklarujemy, że jeśli pojawi się projekt dofinansowania z budżetu

miasta to my na takie finansowanie jesteśmy gotowi. 

Myślę,  że  odpowiedziałem  na  zapytania  Pana  radnego,  a  jeśli  chodzi  o  koszty  służbowe  odpowiemy

pisemnie. 

Stanisław Pisarek – wracając do bilbordów to jeśli to są takie nie duże koszty to powinien pani je pokryć ze

swojej kieszenie, a nie z budżetu. 

17. 
Korespondencja/ informacje do wiadomości Rady

1. Prokuratura Rejonowa w Będzinie 
2. Rada seniorów Miasta Czeladź 
3. Życzenia od Wydziału Polityki Społecznej ŚUW
4. Apel dotyczący poparcia  protestu w służbie zdrowia 
5. Mieszkanka - przydzielenie mieszkania komunalnego pismo od Pani Magdaleny K.  
6. Mieszkaniec – pismo w sprawie braku odpowiedzi – Ryszard S. 
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7. Pismo od Wicemarszałka Sejmu 
8. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 

18. 
Sprawy bieżące.
Przewodnicząca  Jolanta  Moćko  –  do  rady  wpłynął  wniosek  o  sfinansowanie  systemu  wizualnego  do

wyświetlania modlitw i pieśni w kościele. Rada nie ma takich kompetencji , w związku z powyższym wniosek

przegłosujemy i przekażemy do Pana Burmistrza. 

1. Wniosek SE-RM. 0003.15.2017 Pani Anna Z. 

Głosowanie 

za - 19

przeciw - 1

wstrz sie - 1

Wniosek zostanie przekazany do Burmistrza 

Przewodnicząca  Jolanta  Moćko  –  kolejny  wniosek  z  Muzeum  Saturn  wspólnie  z  Harcerskim  Kręgiem

Seniorów oraz Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi wnioskuje o nadanie nazwie jednej z ulic lub placu na

Piaskach  imienia  Jurka  Bitschana.  Jak  wiemy  to  są  ulice  powiatowe  i  powinna  być  opinia  Powiatu

Będzińskiego i tutaj też wniosek Panie Burmistrzu o podjęcie działań w celu zasięgnięcia opinii powiatu w

tym zakresie Jeśli będziemy mieć to wtedy będzie projekt uchwały. 

2. Wniosek 0003.16.2017 Muzeum Saturn 

Głosowanie 

za - 21

przeciw - 0

wstrz sie -  0

Wniosek zostanie przekazany do Burmistrza. 

19.
Zamknięcie obrad sesji. 
 
Przewodnicząca Jolanta Moćko  - zamknięcie sesji . zamknięcie sesji . 

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

Jolanta MoćkoJolanta Moćko
W załaczeniu: 

1. Porządek obrad
2. Lista obecności.
3. Prezentacja budżetu
4. wypowiedź radnego K. Kowalika 
5. Karty z wynikami z głosowania  uchwał

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

 Protokół został napisany, dnia: 04.01.2018
 Protokolant : Joanna Kwarciana
 Protokół, został przedstawiony Radzie na sesji , dnia ............2018r.
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