
DU-RM. 0002.1.2020

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

z dnia 29 stycznia 2020 r.  z dnia 29 stycznia 2020 r.  

 Tryb zwołania: art. 20 ust. 31 ustawy o samorządzie gminnym 
 Zwołujący: Burmistrz Miasta 
 Prowadzący obrady: Jolanta Moćko
 Porządek obrad  w załączeniu. 
 Czas trwania posiedzenia  od 17.00 – 17.45
 Frekwencja Radnych:     18/ 21 
 Nieobecni radni :  J. Ptaś , Z. Bazańska , W. Maćkowski 
 Najwyższe Kierownictwo Urzędu : 
 1. Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec
 2. Zastępca Burmistrza Elżbieta Dmitruk 
 3. Zastępca Burmistrza Beata Zawiła 
 4.  Dyrektor Urzędu Małgorzata Ochęduszko - Ludwik 
 5. Skarbnik Miasta – Bogusława Tanhojzer 
 6. Radca Prawny – Tomasz Wójkowski
 Dyrektorzy jednostek 
 Naczelnicy wydziałów

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie :  

 wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 30/9 arkusz mapy

nr 41, część działki nr 157 arkusz mapy 3, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz do-

tychczasowych dzierżawców,

 wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako  działka nr 29/5 arkusz mapy nr

14, działki nr 163/264 i nr 163/276 arkusz mapy 24, część działki nr 136/4 arkusz mapy 42, część

działki nr 54/11 arkusz mapy 13,w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczaso-

wych dzierżawców

 wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 8/6 arkusz mapy nr

58, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

 wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 26/10 arkusz mapy

nr 47, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

1 Art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym -  „Na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady 
gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od  dnia złożenia 
wniosku….”
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 wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 120/12 arkusz mapy nr

50, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

 wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działek nr 159/4 i nr 159/5 ar-

kusz mapy nr 4, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  oznaczonej  numerami działek:  30/10,  30/9 arkusz

mapy 41 o łącznej powierzchni 0,9205 ha położonej przy ulicy 21 Listopada w Czeladzi

 wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numera-

mi działek: 24/6, 24/7, 24/8 arkusz mapy 41 o łącznej powierzchni 1,1373 ha położonej przy ul.

21 Listopada w Czeladzi.

 ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020-2035

 zmian w Budżecie Miasta na 2020 rok

 szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjali-

styczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabu-

rzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania

od opłat, jak również trybu ich pobierania

 zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celo-

wej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta

4. Zamknięcie obrad sesji

Ustalenia- rozstrzygnięciaUstalenia- rozstrzygnięcia

Przebieg obrad:Przebieg obrad:

Ad 1  Ad 1  Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

Przewodnicząca Rady Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Rady Jolanta Moćko – otwarła XIX  Sesję Rady Miejskiej  zwołaną na wniosek  – otwarła XIX  Sesję Rady Miejskiej  zwołaną na wniosek 
Burmistrza Miast , przewodnicząca przywitała wszystkich oraz przypomniała o nagrywaniu obrad. Burmistrza Miast , przewodnicząca przywitała wszystkich oraz przypomniała o nagrywaniu obrad. 

Ad 2  Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Brak 
Ad 3  Rozpatrzenie projektów uchwał

3.1. Projekt Nr 6 
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w sprawie:  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 30/9 arkusz

mapy nr 41, część działki nr 157 arkusz mapy 3, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz do-

tychczasowych dzierżawców

Pozytywna opinia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej  

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” –0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0 
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XIX  / 234 /2020 

3.2.  Projekt Nr 7 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako  działka nr 29/5 arkusz mapy

nr 14, działki nr 163/264 i nr 163/276 arkusz mapy 24, część działki nr 136/4 arkusz mapy 42, część

działki nr 54/11 arkusz mapy 13,w dzierżawę w drodze bezprzetargowej,  na rzecz dotychczasowych

dzierżawców

Pozytywna opinia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej  

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 
Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -   0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XIX  /  235 /2020 

Pozytywna opinia Komisji Finansowo – Budżetowej 

3.3  Projekt Nr 8 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 8/6 arkusz mapy

nr 58, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

Pozytywna opinia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej  

           Wymagana większość: (z  wykła większość głosów ) wykła większość głosów )   

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -   0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania –  18
Rozstrzygnięcie –uchwała została podjęta  XIX / 236 /2020
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 3.4  Projekt Nr 9 
w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 26/10 arkusz

mapy nr 47, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

Pozytywna opinia Komisji  Rozwoju i Polityki Przestrzennej  

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” –0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -   0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XIX  /237  /2020 

 3.5. Projekt Nr 10
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 120/12 arkusz mapy

nr 50, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

Pozytywna opinia Komisji  Rozwoju i Polityki Przestrzennej  
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0  
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XIX / 238 /2020

3.6.  Projekt Nr 13
w sprawie:  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działek nr 159/4 i nr

159/5 arkusz mapy nr 4, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżaw-

cy,

Pozytywna opinia Komisji  Rozwoju i Polityki Przestrzennej  

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XIX / 239 /2020

 3.7. Projekt Nr  11
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek: 30/10, 30/9 arkusz

mapy 41 o łącznej powierzchni 0,9205 ha położonej przy ulicy 21 Listopada w Czeladzi

Pozytywna opinia Komisji  Rozwoju i Polityki Przestrzennej  
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Głos zabrał 

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec 

Irena Owczarz 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 17
Głosów „PrzeciwPrzeciw” –  1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -   0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XIX  / 240 /2020

3.8 . Projekt Nr 12
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nu-

merami działek: 24/6, 24/7, 24/8 arkusz mapy 41 o łącznej powierzchni 1,1373 ha położonej przy ul. 21

Listopada w Czeladzi.

Pozytywna opinia Komisji  Rozwoju i Polityki Przestrzennej  

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” –  0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -   0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XIX / 241 /2020

3.9.  Projekt Nr 5 

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pozytywna opinia Komisji  Rozwoju i Polityki Przestrzennej  

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 15
Głosów „PrzeciwPrzeciw” –  2
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -   1
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 18
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XIX /242 /2020

3.10. Projekt Nr 2 z Autopoprawką 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020-2035

Pozytywna opinia komisji Finansowo – Budżetowej

Projekt omówiła pani Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer 

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 
----------------------------------------------------------------------------------
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Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” –  0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 0
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 18
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XIX /243  /2020 

3.11.  Projekt Nr 1 z Autopoprawką 

w sprawie zmian w Budżecie Miasta na 2020 rok

Pozytywna opinia komisji Finansowo – Budżetowej

Projekt omówiła pani Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” –  0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 0
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 18
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XIX /244 /2020 

3.12.  Projekt Nr 3 
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”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 18
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XIX / 245 /2020

3.13.   Projekt Nr 4 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji ce-

lowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta

Pozytywna opinia komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 
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Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” –  0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -   0
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 18
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta. – XIX / 246/2020 

Głos zabrał 

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec 

Ad.4 . Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Moćko – zamykam XIX  Sesję Rady Miejskiej 

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: 29.01.2020 r. 
 Protokolant : Joanna Kwarciana
 Protokół, został  przedstawiony Radzie na sesji, dnia 26 lutego 2020 r. 
 Protokół  udostępniony w BIP, dnia …………..
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