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        Protokół z XLVII  Sesji Rady Miejskiej w CzeladziProtokół z XLVII  Sesji Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 24 stycznia  2018 r.z dnia 24 stycznia  2018 r.

 Tryb zwołania: art. 20 ust. 3 oraz ustawy o samorządzie gminnym 
 Zwołujący:  Burmistrz Miasta 
 Prowadzący obrady: Jolanta Moćko
 Porządek obrad  w załaczeniu. 
 Czas trwania posiedzenia   ( od 17:00 do  17:20 )  

Frekwencja Radnych: 16  radnych obecnych, radnych nieobecnych  - S. Pisarek, K. Kowalik, A. Mentel,
K. Pilc, P. Trybulec  

Najwyższe Kierownictwo Urzędu : 
1. Elżbieta Dmitruk   
2. Dorota Bąk   

1. 
Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2.

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

3.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

4. PROJEKT NR 1 
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  oznaczonej
numerem działki 57/3 arkusz mapy 25 o  powierzchni 2375 m2 położonej
przy ulicy Gdańskiej w Czeladzi.

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

5. PROJEKT Nr 2 
w sprawie  zamiany  nieruchomości  oznaczonej  numerami  działek  219,
231, 232 arkusz mapy 24 o łącznej powierzchni 2396 m2 położonej w
okolicy  ulicy  Mysłowickiej  w  Czeladzi  stanowiącej  własność  Gminy
Czeladź na nieruchomość oznaczoną numerem działki 37 arkusz mapy
24  o  powierzchni  3530  m2 położoną  w  okolicy  ulicy  Mysłowickiej  w
Czeladzi stanowiącej współwłasność osób fizycznych. 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

6. PROJEKT NR 3 
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  do  gminnego  zasobu
nieruchomości  działek  nr  9/1,  9/2,  9/3  arkusz  mapy  10  o   łącznej
powierzchni  6036 m2 położonych przy ul. Będzińskiej  oraz  działek nr
57, 41 arkusz mapy 26 o  łącznej powierzchni  4596 m2 położonych przy
ul. 3 Szyb w Czeladzi.

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

7. 
PROJEKT NR 4 
w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłaty  za  pobyt,
maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od
ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi.

Komisja Edukacji, 
kultury i Sportu

8. Zamkniecie obrad sesji.

Ustalenia- roUstalenia- ro    zz    strzygnięcia strzygnięcia     

Przebieg obrad: Przebieg obrad: 

Przewodnicząca Jolanta Moćko Przewodnicząca Jolanta Moćko – otwieram XLVII Sesję Rady Miejskiej zwołanej na wniosek Burmistrza , – otwieram XLVII Sesję Rady Miejskiej zwołanej na wniosek Burmistrza , 
witam wszystkich witam wszystkich 
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Pkt 2 Pkt 2 
Przewodnicząca Jolanta Moćko – Przewodnicząca Jolanta Moćko – czy są propozycję zmiany porzadku obrad czy są propozycję zmiany porzadku obrad 

Zastępca Burmistrza Elżbieta DmitrukZastępca Burmistrza Elżbieta Dmitruk – proszę o wprowadzenie  projektu uchwały Nr 5 w punkcie 7.1. – proszę o wprowadzenie  projektu uchwały Nr 5 w punkcie 7.1.
  
w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta  Czeladź
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”

Głosowanie Projektu Nr 5 w punkcie  7.1Głosowanie Projektu Nr 5 w punkcie  7.1
Za – 16 Za – 16 
Przeciw Przeciw 
Wstrz się. -0Wstrz się. -0

Przewodnicząca Jolanta Moćko Przewodnicząca Jolanta Moćko – kolejny punkt rozpatrzenie projektów uchwał – kolejny punkt rozpatrzenie projektów uchwał 

Projekt Nr 1
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 57/3 arkusz mapy 25
o  powierzchni 2375 m2 położonej przy ulicy Gdańskiej w Czeladzi.

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

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVII /  597 / 2018

Projekt Nr 2
w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej numerami działek 219, 231, 232 arkusz mapy 24 o łącznej
powierzchni  2396  m2 położonej  w  okolicy  ulicy  Mysłowickiej  w  Czeladzi  stanowiącej  własność  Gminy
Czeladź na nieruchomość oznaczoną numerem działki 37 arkusz mapy 24 o powierzchni 3530 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”- 16
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 16

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVII/ 598 / 2018

Projekt Nr 3
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 9/1, 9/2, 9/3 arkusz
mapy 10 o  łącznej powierzchni  6036 m2 położonych przy ul. Będzińskiej  oraz  działek nr  57, 41 arkusz
mapy 26 o  łącznej powierzchni  4596 m2 położonych przy ul. 3 Szyb w Czeladzi.

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

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVII / 599 / 2018

Projekt Nr 4
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka
oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi.
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Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVII / 600 / 2018

Projekt Nr 5
w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta  Czeladź
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”

Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko – proszę o wprowadzenie Panią kierownik 
Jolanta Dyrka – podjęcie tej uchwały umożliwi zwiększenie środków z przeznaczeniem ich na organizacje
pozarządowe w zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury.  Wraz  z  podjęciem tej  uchwały  możliwe
będzie ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych , aby mogli złożyć oferty. 

Brak pytań 
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XLVII / 601 / 2018

Przewodnicząca Jolanta Moćko Przewodnicząca Jolanta Moćko – po wyczerpaniu  porządku,  zamykam obrady Rady. – po wyczerpaniu  porządku,  zamykam obrady Rady. 

Prowadzący obrady :Prowadzący obrady :
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi 

mgr Jolanta Moćkomgr Jolanta Moćko

W załaczeniu: 
1. Wniosek Burmistrza o zwołanie sesji 
2. Porządek obrad
3. Zawiadomienie o zwołaniu sesji 
4. Lista obecności, 

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

 Protokół został napisany, dnia: 25.01.2018r. 
 Protokolant : Joanna Kwarcian 
 Protokół, został  przedstawiony Radzie na sesji, dnia 28.02.2018r. 
 Protoków  udostępniony w BIP, dnia 
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