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Protokół z XXXIX  Sesji Rady Miejskiej w CzeladziProtokół z XXXIX  Sesji Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 5 maja  2017 r.z dnia 5 maja  2017 r.

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

 Tryb zwołania: art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie
 Zwołujący:  Przewodnicząca Rady  
 Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko 
 Porządek obrad: porządek obrad z dnia 26 kwietnia 2017 r.  w załączeniu.
 Czas trwania posiedzenia  (od 15:00 do 15.30 )
 Frekwencja Radnych : 12 radnych z 21 radnych
 Kierownictwo Urzędu : 
1. Burmistrz Miasta - Zbigniew Szaleniec
2. Z-ca Burmistrza - Beata Zawiła
3. Sekretarz Miasta – Dorota Bąk 
4. Mecenas – Tomasz Wójkowski 
5. Arkadiusz Olechwieruk – Naczelnik wydziału Prawno – Organizacyjnego 

Ustalenia/ Rozstrzygnięcia 

1 Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2 Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Projekty uchwał do rozpatrzenia:

3 Projekt Nr 60
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta Czeladź w skład 
tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego,  
o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku 
metropolitalnym w województwie śląskim.

4. Zamkniecie obrad sesji. 

Przebieg  OBRAD:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

Przewodnicząca Jolanta Moćko – przywitała wszystkich otworzyła  sesje Rady Miejskiej.

Brak uwag do porządku obrad 

3. Rozpatrzenie  projektu uchwały 

Projekt  Nr 60 
w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta Czeladź w skład tworzonego na terenie 
województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Jolanta Moćko – W takich opiniach niewiele osób bierze udział, wydaje mi się że prawie 600 osób

zagłosowało

Zbigniew  Szaleniec –  Było  około  600  głosów  to  podobnie  jak  przy  uchwalaniu  budżetu
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2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i stwierdzenie  jego przyjęcia.
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obywatelskiego. Dodam, że to i  tak dwa razy więcej  niż przy poprzednich konsultacjach,  które

robiliśmy.  Proszono  nas  żebyśmy  skorzystali  z  bezpośredniego  głosowania,  internetowe  nie

spełniało pełnych warunków prawnych. Zdecydowana większość była za. Bycie w metropolii dla

nas jest wielką  szansą. Gdybyśmy nie byli to poniesiemy straty. Bylibyśmy jak gminy miejsko-

wiejskie.

Jolanta Moćko – czy macie państwo jakieś pytania? 

Brak pytań

Głosowanie: 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 12
Głosów „PrzeciwPrzeciw” –0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” –0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 12

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. XXXIX/498/2017

4. Zamknięcie obrad sesji  

Jolanta MoćkoJolanta Moćko- zamkniecie sesji . - zamkniecie sesji . 

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

Jolanta MoćkoJolanta Moćko

W załaczneniu: 
1. Porządek obrad
2. Lista obecności.
3. Karty z wynikami z głosowania  uchwał.
4. Korespondencja do wiadomości Rady. 

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

 Protokół został napisany, dnia: 04.05.2017r.
 Protokolant : 
 Protokół, został przedstawiony Radzie na sesji , dnia 07 czerwca 2017r. 
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