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

z dnia 25 września  2019 r. z dnia 25 września  2019 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 – 17.40
 Frekwencja Radnych:  21  / 21 
 Nieobecni radni : 
 Najwyższe Kierownictwo Urzędu : 
 1. Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec 

2. Zastępca Burmistrza Elżbieta Dmitruk
3. Zastępca Burmistrza Beata Zawiała 

 4.  Dyrektor Urzędu Małgorzata Ochęduszko - Ludwik 
 5. Skarbnik Miasta – Bogusława Tanhojzer 
 6. Radca Prawny – Tomasz Wójkowski 
 7. Dorota Bąk – Sekretarz Miasta 

PORZĄDEK OBRAD 
XV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień – 25 września  2019 r., godzina 17:00 

           
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji :

- Protokół z Sesji  z dnia 22 czerwca  2019 r.
- Protokół z sesji z dnia 24 czerwca 2019 r. 
- Protokół z sesji z dnia 19 lipca 2019 r. 
- Protokół z sesji z dnia 12 sierpnia 2019 r. 
- Protokół z sesji z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
- Protokół z sesji  z dnia 16 września 2019 r. 

4.  DU-Or. 0057.5.2019
Informacja międzysesyjna za okres od 11.06.2019 r. do 17.09.2019 r. 

5. Informacja międzysesyjna Rady Miejskiej w Czeladzi za okres od 1 czerwca  do 31 
sierpnia  2019 r.

Temat Sesji  z planu pracy Rady Miejskiej :
6. Wykonanie Budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku 
7. Informacja dla Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych 

Projekty uchwał do rozpatrzenia

8. Projekt Nr 120 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Komisja Skarg 
wniosków i petycji 
Komisja Rozwoju i 
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w Gliwicach skargi MLP Czeladź sp.z o.o. wraz z odpowiedzią na 
skargę.

Polityki 
Przestrzennej  

9.
Projekt Nr 117 
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 Polityki 
Społecznej 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa

10.

Projekt Nr 109
w sprawie:  zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 
bez dalszego biegu 
(B.J.T) 

11.

Projekt Nr  110
w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 
bez dalszego biegu
(Z.J.D) 

12.

Projekt Nr 111
w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 
bez dalszego biegu
(K.Z.F) 

13.
Projekt Nr 118
w sprawie: przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta 
Czeladź 

Komisja Statutowo
Regulaminowa

14.

Projekt Nr 108
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, dotychczasowemu 
dzierżawcy, nieruchomości  oznaczonej jako część działki nr 39/23 
arkusz mapy 42, o  powierzchni 300m2, położonej przy ul. 
Sosnowej 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 

15.

Projekt Nr 114
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej, na okres 3-ch lat, dotychczasowemu dzierżawcy, 
nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 1/9 arkusz mapy 
45, o
powierzchni 18m2, położonej przy ul. Sikorskiego 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 

16.
Projekt Nr 115
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 
nieruchomości działek oznaczonych numerami: 148/1, 148/4 
arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni 0,0050 ha położonych w 
Czeladzi

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

17.

Projekt Nr 116 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, dotychczasowemu 
dzierżawcy, nieruchomości  oznaczonej jako część działki nr 14/8 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 
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arkusz mapy 16, o  powierzchni 1012m2, położonej przy ul. 
Przełajskiej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej 
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której 
przedmiotem jest  ta sama nieruchomość.

18.

Projekt Nr 119 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej, na okres 2-ch  lat, dotychczasowemu dzierżawcy, 
nieruchomości  oznaczonej jako działki nr  4/4 i nr 5/4   arkusz 
mapy 26, o  łącznej powierzchni 5194 m2, położone przy ul. 3 Szyb 
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 

19.
Projekt Nr 121 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki oznaczonej numerem 
56/3 arkusz mapy 48 o  powierzchni 0,0087 ha położonej 
w Czeladzi

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

20.
Projekt Nr 122
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Czeladź na lata 2019 - 2023

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

21. 

Projekt Nr 124
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, dotychczasowemu 
dzierżawcy, nieruchomości  oznaczonej jako działka nr 179/12 
arkusz mapy 4, o  powierzchni 125 m2, 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.

 Komisja Rozwoju i
Polityki 
Przestrzennej 

22.

Projekt Nr 125 
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 
współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Sosnowiec 
przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic 
Aglomeracji Sosnowiec

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

23.
Projekt Nr 126
w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2019 rok

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa 

24.

Projekt Nr 127
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Czeladź na lata 2019 – 2035

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa

25. Zapytania i interpelacje radnych  
26. Korespondencja/informacje do wiadomości Rady
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27. Sprawy bieżące
28. 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 XV Sesję Rady Miejskiej , przywitała wszystkich oraz  – otwarła XV Sesję Rady Miejskiej , przywitała wszystkich oraz 
przypomniała o nagrywaniu obrad. przypomniała o nagrywaniu obrad. 

Ad 2  Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko – brak Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko – brak 

Ad 3 . Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji :
- Protokół z Sesji  z dnia 22 czerwca  2019 r. – brak uwag 
- Protokół z sesji z dnia 24 czerwca 2019 r.  – brak uwag 
- Protokół z sesji z dnia 19 lipca 2019 r.  – brak uwag 
- Protokół z sesji z dnia 12 sierpnia 2019 r. – brak uwag 
- Protokół z sesji z dnia 28 sierpnia 2019 r. – brak uwag 
- Protokół z sesji  z dnia 16 września 2019 r. – brak uwag 

Ad 4. DU-Or. 0057.5.2019
Informacja międzysesyjna za okres od 11.06.2019 r. do 17.09.2019 r.
Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko – brak pytań – brak pytań 

Ad 5. Informacja międzysesyjna Rady Miejskiej w Czeladzi za okres od 1 czerwca  do 31 sierpnia  2019 r.

Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko – brak pytań – brak pytań 

Temat Sesji  z planu pracy Rady Miejskiej :

Ad 6.  Wykonanie Budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku
Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko – brak pytań Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko – brak pytań 

Ad 7.  Informacja dla Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych
Przewodnicząca Rady Jolanta MoćkoPrzewodnicząca Rady Jolanta Moćko

Projekty uchwał do rozpatrzenia

            Ad. 8 . Projekt Nr DU 120
w sprawie:  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi MLP Czeladź 
sp.z o.o. wraz z odpowiedzią na skargę.
Pozytywna opinia Komisji  Rozwoju i Polityki Przestrzennej oraz Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

----------------------------------------------------------------------------------
- str. 4/11-



DU-RM. 0002.11.2019

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. – XV /162 /2019

               Ad. 9. Projekt Nr DU 117
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

 Poztytywna 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. – XV / 163  /2019

                              Ad. Ad. 10. Projekt Nr DU 109
w sprawie:  zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu 
(B.J.T)

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. – XV / 164 /2019

              Ad. 11. Projekt Nr DU 110
w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
(Z.J.D)

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. – XV / 165 /2019
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               Ad.12 . Projekt Nr 111
               w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

(K.Z.3)

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. – XV/166  /2019

              Ad. 13. Projekt Nr 118
w sprawie: przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Czeladź

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. – XV / 167/2019

               Ad. 14. Projekt Nr 108
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu 

lat, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości  oznaczonej jako część działki nr 39/23 arkusz 

mapy 42, o  powierzchni 300m2, położonej przy ul. Sosnowej w Czeladzi, na podstawie kolejnej 

umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest  ta 

sama nieruchomość.

Pozytywna opinia 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. – XV /168 /2019

               Ad. 15. Projekt Nr DU 114
w sprawie:  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 3-ch 
lat, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 1/9 arkusz 
mapy 45, o powierzchni 18m2, położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość.
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Pozytywna opinia 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. – XV  / 169 /2019

              Ad.16 . Projekt Nr DU 115
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek oznaczonych 

numerami: 148/1, 148/4 arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni 0,0050 ha położonych w Czeladzi

Pozytywna opinia 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. – XV  /170 /2019

              Ad. 17. Projekt Nr DU 116
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu 

lat, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości  oznaczonej jako część działki nr 14/8 arkusz 

mapy 16, o  powierzchni 1012m2, położonej przy ul. Przełajskiej w Czeladzi, na podstawie 

kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem 

jest  ta sama nieruchomość.

Pozytywna opinia 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. – XV / 171 /2019

               Ad.18. Projekt Nr DU 119
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 2-ch  

lat, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości  oznaczonej jako działki nr  4/4 i nr 5/4   arkusz

mapy 26, o  łącznej powierzchni 5194 m2, położone przy ul. 3 Szyb w Czeladzi, na podstawie 

kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem 

jest  ta sama nieruchomość
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Pozytywna opinia 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. – XV  / 172/2019

              Ad. 19. Projekt Nr DU 121
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki oznaczonej numerem 56/3 arkusz mapy 48 o  

powierzchni 0,0087 ha położonej w Czeladzi

Pozytywna opinia 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. – XV  / 173 /2019

              Ad. 20. Projekt Nr DU 122
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czeladź na 
lata 2019 - 2023
Pozytywna opinia 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. – XV / 174 /2019

              Ad. 21. Projekt Nr DU 124
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu 

lat, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości  oznaczonej jako działka nr 179/12 arkusz 

mapy 4, o  powierzchni 125 m2, 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 

Pozytywna opinia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 

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. – XV  /175 /2019

              Ad. 22. Projekt Nr DU 125
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 
wchodzących w skład Aglomeracji Sosnowiec przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji 
obszaru i granic Aglomeracji Sosnowiec

             Pozytywna opinia 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. – XV  /176 /2019

             Ad. 23. Projekt Nr DU 126 Autopoprawaka 
             w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2019 rok 

             Pozytywna opinia Komisji Finansowo- Budżetowej  
             Bogusława Tanhojzer – omówienie projektu 

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. – XV  /177 /2019

              Ad. 24. Projekt Nr 127 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 - 2035

Pozytywna opinia Komisji Finansowo- Budżetowej 

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – konsekwencja wcześniej podjętej uchwały  

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. – XV  /178/2019

Ad.25. Zapytania i interpelacje radnych  

Brak 

Ad. 26. Korespondencja/informacje do wiadomości Rady
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1. Mieszkańcy Petycja Nr DU-RM. 0005.4.2019 w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości do 

30 km i zakazu wjazdu pojazdów o masie powyżej 5 ton 

Przekazanie Petycji do Komisji Skarg Wniosków i Petycji  komisja łączona z Komisją Rozwoju  i Polityki 

Przestrzennej 

Wynik głosowania: 

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

2. Uchwała z miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań 

wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce 

3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej – Uchwałą w sprawie wystosowania apelu 

do Prezesa Rady Ministrów i do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej

oraz urealnienie sposobu jej naliczania 

4. Starostwo Powiatowe w Będzinie w sprawie rozpatrzenia petycji (DU-RM.0005.3.2019) i 

podejmując stosowną uchwałę. (Petycja bezzasadna) 

5. Burmistrz Miasta – Informacja na temat złożonego oświadczenia majątkowego. 

6. KZK GOP – w sprawie wyciągu z protokołu w sprawie podjęcia uchwały o likwidację KZK GOP 

7. Korospondecja @ - w sprawie zlotu motocyklistów

8. Korespondencja @ - w sprawie przekazania do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów kopii uchwały 

w sprawie podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości 

powietrza w Polsce 

9. Uchwałą Rady Gminy Czernichów w sprawie podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań 

wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce 

10. Uchwała Rady Miasta Rybnik w sprawie wystąpienia z apelem do Rady Ministrów o 

wprowadzenia zmian w polskim prawie nakazujących magazynowanie odpadów powodujących 

uciążliwości odorowe wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych 

11. Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego – zaproszenie na sesję 

12. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej – zaproszenia na konferencje 

13. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej  

pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika dotacji na pokrycie kosztów zadania 

14. Mieszkaniec w sprawie remontu drogi łączącej ul. Piaskową z ulicą Prostą – przekazanie pisma do 

Burmistrza miasta 

15. Związek Nauczycielstwa Polskiego w sprawie zaplanowania środków finansowych na waloryzacje 
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płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach 

16. Rodzinne Ogródki Działkowe „Gwarek” w sprawie wsparcia finansowego w formie dotacji 

celowej. – przekazanie pisma do Burmistrza Miasta 

Ad.27. Sprawy bieżące

Marcin Gedecki 

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec 

Ad.28. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Moćko – zamykam XV 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:  
 Protokolant : Joanna Kwarciana
 Protokół, został  przedstawiony Radzie na sesji, dnia 
 Protokół  udostępniony w BIP, dnia …………. 
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