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

z dnia 19 grudnia  2018 r.z dnia 19 grudnia  2018 r.

_____________________________________________________________
 

 Tryb zwołania: art. 20 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym 
 Zwołujący:  Przewodnicząca Rady  Jolanta Moćko
 Prowadzący obrady: Jolanta Moćko
 Porządek obrad  w załączeniu. 
 Czas trwania posiedzenia  od 17.00 – 18.30
 Frekwencja Radnych: 21/21 
 Najwyższe Kierownictwo Urzędu : 
 Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec 
1. Z-ca Burmistrz Elżbieta Dmitruk,
2. Z-ca Burmistrza Beata Zawiła,
3. Skarbnik Miasta
4. Sekretarz Miasta 
5. Radca Prawny 
6. Naczelnicy, Dyrektorzy jednostek 

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
3.1 Przyjęcie protokołu z sesji  z dnia 19 grudnia 2018 r. 
4. Informacje Burmistrza dla Rady Miejskiej: 
4.1 DU-PO.

Informacja  międzysesyjna  za  okres  od  04.12.2018r.   do
13.02.2019r.

Temat Sesji  z planu pracy Rady Miejskie

5. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji stałych Rady 
Miejskiej w 2018 r. 

6. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Miejskiej w 2018 r. 

Projekty uchwał do rozpatrzenia

7. Projekt Nr DU 17
w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  prze-
strzennego miasta Czeladź dla terenu  pomiędzy ulicami: Będzińską,
Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z mia-
stem Będzin

Komisja 
Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

8. Projekt Nr DU 5 
w  sprawie:  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Czeladź na rok 2019

Komisja 
Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

9. Projekt Nr 4 
w  sprawie:  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu
Będzińskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej
4700S-ul. Katowicka w Czeladzi” 

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa
Opinia komisji  z
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dnia 30 stycznia
br.

10. Projekt Nr DU 4
w sprawie:  planu sieci  szkół  podstawowych prowadzonych przez
gminę Czeladź oraz granic obwodów publicznych szkół podstawo-
wych

Komisja 
Edukacji, 
Kultury i Sportu

11. Projekt Nr DU
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2019 rok ????

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa 

12. Projekt Nr DU
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na 
lata 2019-2030

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa

13. Projekt Nr DU 
w sprawie: Obligacje ?????

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa

14. Projekt Nr 1 
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do  przyznania  pomocy  w  zakresie  dożywiania  
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
dla  osób  objętych  rządowym  programem  wieloletnim  „Posiłek  
w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) 
 

Komisja Polityki
Społecznej, 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa
Opinia komisji z 
dnia 29 stycznia
br.

15. Projekt Nr 3
w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania  w  formie  posiłku  albo  świadczenia  rzeczowego  
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym
programem wieloletnim „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007)  

Komisja Polityki
Społecznej, 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa
Opinia komisji z 
dnia 29 stycznia
br. 

16. Projekt Nr DU 6
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób 
bezdomnych

Komisja Polityki
Społecznej 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa

17. Projekt Nr DU 7
w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia  –schroniskach  dla  osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Komisja Polityki
Społecznej 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa

18. Projekt Nr DU 1 
w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  gminnego  udziału
wynoszącego ¾ części w spółdzielczym własnościowym prawie do
lokalu numer 35 przy ulicy Skłodowskiej 15 w Czeladzi 

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej 

19. Projekt Nr DU 8
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  oznaczonej
numerem działki 31/5 arkusz mapy 14 o powierzchni 921 m2 poło-
żonej przy ulicy Przełajskiej w Czeladzi

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

20. Projekt Nr DU 9
w sprawie:  wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości ozna-

Komisja 
Rozwoju 
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czonej numerem działki 45/3 arkusz mapy 13 o powierzchni około
820 m2 położonej przy ulicy Sadowej w Czeladzi

i Polityki 
Przestrzennej

21. Projekt Nr DU 10 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 6/12 części prawa własności
nieruchomości  zabudowanej  położonej  na  działce  21/1  arkusz
mapy 22 przy ul. Mysłowickiej 14 w Czeladzi

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

22. Projekt Nr DU 11
w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  części  nieruchomości
oznaczonej numerem działki 39/23 arkusz mapy 42 o powierzchni
około 90 m2 położonej przy ulicy Sosnowej w Czeladzi

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

23. Projekt Nr DU 12 
w sprawie:  wyrażenia zgody na zbycie 1/2 części prawa własności
nieruchomości lokalowej użytkowej - garażu murowanego numer
319  wraz  z  udziałem  w prawie  użytkowania  wieczystego  działki
gruntu nr 56/22 arkusz mapy 4 przy ulicy Szpitalnej w Czeladzi

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

24. Projekt Nr 13
w  sprawie:   zmiany  uchwały  nr  V/74/2015  Rady  Miejskiej  
w Czeladzi z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad wy-
dzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuż-
szy niż 3 lata.

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

25. Projekt Nr 14
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczaso-
wemu dzierżawcy, nieruchomości  stanowiącej część działki  nr 79
arkusz mapy nr 21, o powierzchni 30m2, położonej przy ul. Walnej
w Czeladzi, 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

26. Projekt Nr 15
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, 
dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej część 
działki nr 132/1 arkusz mapy nr 20, o powierzchni 148m2,  
położonej przy ul. Staszica w Czeladzi,  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

27. Projekt Nr DU 16
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczaso-
wemu dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej część działki nr 
191/2 arkusz mapy nr 28, o powierzchni 100m2, położonej przy ul. 
Wybickiego w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej 
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmio-
tem jest ta sama nieruchomość

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

28. Projekt Nr DU 18 Komisja 
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w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w dzierżawę,
dotychczasowemu dzierżawcy,  nieruchomości  stanowiącej  działki
nr 122/9, nr 123/9, nr 175/9 oraz część działek nr 120/7, 120/8,
122/8, 123/8, 175/8, 175/10, 175/11, 175/13 arkusz mapy nr 13,
o łącznej  powierzchni  260m2,  położonej  przy  ul. Szpitalnej
w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie
zawartej  na czas  oznaczony do 3 lat,  której  przedmiotem jest  ta
sama nieruchomość.

Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

29. Projekt Nr DU 2
w  sprawie:  zmiany  Uchwały  Nr  IV/41/2018  Rady  Miejskiej
w Czeladzi w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji
Rady  Miejskiej  w Czeladzi,  ustalenia  jej  przedmiotu  działania  
i  składu osobowego

30. Projekt Nr DU 3
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/40/2018 w sprawie powołania
stałej  Komisji  Statutowo-  Regulaminowej  Rady  Miejskiej  
w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego

31. Zapytania i interpelacje radnych  
32. Korespondencja/informacje do wiadomości Rady
33. Sprawy bieżące
34. Zamknięcie obrad sesji.

Ustalenia- rozstrzygnięciaUstalenia- rozstrzygnięcia

Przebieg obrad:Przebieg obrad:

Ad. 1  Otwarcie obrad i stwierdzenie jej prawomocności 

Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko – otwiera V sesję Rady Miejskiej , wita wszystkich 

Ad 2  Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 

Ad 3.1  Przyjęcie protokołów z sesji: 

- 19 grudnia  2018 r. – brak uwag 

Ad 4.1  DU-PO.
Informacja międzysesyjna za okres od 04.12.2018r.  do 13.02.2019r.

Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko –brak pytań

Ad. 5 Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w 2018 r
Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko –brak pytań

Ad. 6  Ad. 6  Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Miejskiej w 2018 r.

Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko –brak pytań

Projekty uchwał do rozpatrzenia
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Projekt Nr DU.17 

w sprawie : w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cze-
ladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną 
z miastem Będzin 

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

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/ 54 / 2019

Projekt Nr DU.5
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2019

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

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/ 55 / 2019

Projekt Nr 4
w sprawi: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadania „Przebudowa 
drogi powiatowej 4700S-ul. Katowicka w Czeladzi” 
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/ 56 / 2019
 
Projekt Nr DU.4.2019 
w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czeladź oraz granic obwodów
publicznych szkół podstawowych

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

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/ 57 / 2019

Projekt Nr DU.
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2019 rok 

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

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/ 58 / 2019

Projekt Nr DU.
w sprawie: zmiany WPF 
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 
Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/ 59 / 2019

Projekt Nr DU. 
w sprawie: Obligacje 
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/ 60 / 2019

Projekt Nr 1
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządo-
wym programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007)
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/ 61 / 2019

Projekt Nr 3 
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem
wieloletnim „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007) 
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/  62 / 2019

Projekt Nr DU.6 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – 
schroniskach dla osób bezdomnych
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/ 63 / 2019

Projekt Nr DU.7 
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia –
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/ 64 / 2019

Projekt Nr DU-1 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie gminnego udziału wynoszącego ¾ części w spółdzielczym własno-
ściowym prawie do lokalu numer 35 przy ulicy Skłodowskiej 15 w Czeladzi 
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 
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Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/ 65 / 2019

Projekt Nr DU-8 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 31/5 arkusz mapy 14 
o powierzchni 921 m2 położonej przy ulicy Przełajskiej w Czeladzi
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/ 66 / 2019

Projekt Nr DU-9 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 45/3 arkusz
mapy 13 o powierzchni około 820 m2 położonej przy ulicy Sadowej w Czeladzi
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/ 67 / 2019

Projekt Nr DU.10
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 6/12 części prawa własności nieruchomości zabudowanej 
położonej na działce 21/1 arkusz mapy 22 przy ul. Mysłowickiej 14 w Czeladzi
      Wymagana większość:Wymagana większość:     ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – V/ 68 / 2019

Projekt Nr DU.11
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 39/23 arkusz 
mapy 42 o powierzchni około 90 m2 położonej przy ulicy Sosnowej w Czeladzi
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

----------------------------------------------------------------------------------
- str. 8/12-



B-RM. 0002.14.2018

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – IV/ 45 / 2018

Projekt Nr 170
w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Czeladź na rok 2019” 
Pozytywna opinia komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa 

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. – IV/ 46 / 2018

Projekt Nr 171
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 2019 roku. 
Pozytywna opinia komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa 

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. – IV/ 47 / 2018

Projekt Nr 172
w  sprawie: udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Sosnowiec  na  działania  związane  z  profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu Miasta
Czeladź  
w 2019 roku
Pozytywna opinia komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Pozytywna opinia komisji Finansowo – Budżetowej 
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

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

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – IV/ 48 / 2018

Projekt Nr 173
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 Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa 

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. – IV/ 49 / 2018

Projekt Nr 174
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/2 arkusz
mapy  62  
o powierzchni około 670m² położonej przy ul. Letniej w Czeladzi 
Pozytywna opinii Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 

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. – IV/ 50  / 2018

Projekt Nr 175
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 11, 14 arkusz mapy 
60 oraz 6,7,8,9 arkusz mapy 61 o łącznej powierzchni 4401m² położonej przy trasie DK – 86 w Czeladzi 
Pozytywna opinii Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 

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. – IV/ 51  / 2018

Projekt Nr 177
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowanie wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność 
Gminy Czeladź w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat. 
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. – IV/ 52  / 2018

20.20.  Zapytania i interpelacje radnych

1. Monika Pawik – pisemnie 

21. Korespondencja / informacje do wiadomości Rady

1. Zbigniew Panek – informacja  o powstaniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość 
2. Śląski Związek Gmin i Powiatów – zaproszenie na posiedzenie Konwentu
3. Zagłębiowski Alarm Smogowy – w sprawie inicjatywy na rzecz czystego powietrza 
4. Rada Powiatu Będzińskiego – zaproszenie na sesję 
5. KZK GOP – informacja o podjętych uchwałach w sprawie likwidacji KZK GOP 

22. Sprawy bieżące
Bark 

23. Zamkniecie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko – zamykam IV Sesję Rady Miejskiej . 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Czeladzi 

Jolanta Moćko 

W załączeniu: 
1. Porządek obrad
2. Zawiadomienie o zwołaniu sesji 
3. Lista obecności, 
4. wydruki z wynikami głosowania nad projektami uchwał 

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

 Protokół został napisany, dnia:  20.12.2018  r. 
 Protokolant : Joanna Kwarciana
 Protokół, został  przedstawiony Radzie na sesji, dnia ……………….
 Protokół  udostępniony w BIP, dnia 
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