
DU-RM. 0002.13.2020

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

z dnia 30 Grudnia  2020 r. z dnia 30 Grudnia  2020 r. 

Posiedzenie zdalne Posiedzenie zdalne 

 Tryb zwołania: art. 20 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym 
 Zwołujący:  Przewodnicząca Rady  Jolanta Moćko
 Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Marcin Gadecki  
 Porządek obrad  w załączeniu  
 Czas trwania posiedzenia  od 15:00 – 17.30
 Frekwencja Radnych:    20/ 21 
 Nieobecni radni :  Barbara Strzelecka 
 Najwyższe Kierownictwo Urzędu : 
 1. Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec
 2. Zastępca Burmistrza Beata Zawiła 
 3. Zastępca Burmistrza Elżbieta Dmitruk 
 4.  Dyrektor Urzędu Małgorzata Ochęduszko - Ludwik 
 5. Skarbnik Miasta – Bogusława Tanhojzer 
 6. Radca Prawny – Tomasz Wójkowski

Czeladź, dnia 29 grudnia 2020 r. 
                                    

PORZĄDEK OBRAD 
XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień 30 Grudnia 2020 r., godzina 15:00 

Posiedzenie zdalne 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 25 listopada 2020 r.
4. DU-Or. 0057.8.2020 Informacja międzysesyjna za okres od 10.11.2020 r. – 11.12.2020 r.
5. DU  -  RM.0002.13.2020  Informacja  międzysesyjna  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  za  okres  od

01.11.2020 r. do 30.11.2020 r.
6. Przyjęcie Budżetu Miasta na 2021 rok z Autopoprawką.

6.1. Prezentacja Budżetu.
6.2. Dyskusja. 
6.3. Projekt Nr 171 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-

2035 z Autopoprawką.
6.4. Projekt  Nr  172  w  sprawie  uchwalenia  Budżetu  Miasta  Czeladź  na  2021  rok.   

z Autopoprawką.
7. Projekt  Nr  173  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Czeladź  na  lata

2020-2035.
8. Projekt Nr 174 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
9. Projekt Nr 200 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/318/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24

czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
10. Projekt Nr 175 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021

rok.
11. Projekt Nr 176 w sprawie przyjęcia ramowego plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Czeladzi na 2021 rok.
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12. Projekt Nr 177 w sprawie przyjęcia ramowego plany pracy Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji 
Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok.

13. Projekt Nr 178 w sprawie przyjęcia ramowego plany pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady 
Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok.

14. Projekt Nr 179 w sprawie przyjęcia ramowego plany pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej 
Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok.

15. Projekt Nr 180 w sprawie przyjęcia ramowego plany pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzen-
nej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok.

16. Projekt Nr 181 w sprawie przyjęcia ramowego plany pracy Komisji Edukacji, Kultury  i Sportu 
Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok.

17. Projekt Nr 182 w sprawie przyjęcia ramowego plany pracy Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok.

18. Projekt Nr 196 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości oznaczonej jako 
działka  nr 4/106 arkusz mapy nr 31 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychcza-
sowego  najemcy – (MOSIR).

19. Projekt Nr 188 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.

20. Projekt Nr 191 w sprawie rozpatrzenia skargi i uznania ją za bezzasadną.
21. Projekt Nr 195 w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotni-

czej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czeladź.
22. Projekt Nr  170 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego doty-

czącego przejęcia do realizacji przez Gminę Sosnowiec zadań  w zakresie opieki nad bezdomny-
mi zwierzętami z terenu Gminy Czeladź w 2021 roku.

23. Projekt Nr 199 w sprawie  zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta Czeladź
na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska.

24. Projekt Nr 183 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej  w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu   
i Współuzależnienia w 2021 roku.

25. Projekt Nr 184 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania związa-
ne z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alko-
holowym z terenu  Miasta Czeladź w 2021 roku.

26. Projekt Nr 197 w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2021”.

27. Projekt Nr 198 w sprawie przyjęcia „ Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Czeladź na lata 2021-2025”.

28. Projekt Nr 185 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część 
działki nr 279/3 arkusz mapy 22,  część działki nr 162/32 arkusz mapy nr 28,  działka nr 142/9 ar-
kusz mapy nr 28,  część działek nr 71/98 i nr 71/99  arkusz mapy nr 12,  w dzierżawę  w drodze 
bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  dzierżawców.

29. Projekt Nr 186 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część 
działki  nr 227/7 arkusz mapy 13,  część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, część działki nr 56/16 
arkusz mapy nr 4,  część działki nr 29/16 arkusz mapy nr 41, część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 
45, w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  dzierżawców.
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30. Projekt Nr 187 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część
działki  nr 103/3 arkusz mapy nr 55,  część działki  nr 32/14 arkusz mapy nr 41,  część działki nr
1/3 arkusz mapy nr 51, działki nr 42/2, 42/3, 42/4 arkusz mapy nr 62,  część działki nr 10 arkusz
mapy nr 10, w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  dzierżawców.

31. Projekt Nr 189 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej  jako część
działek nr 39/24 i nr 39/25 arkusz mapy 42,  w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy.

32. Projekt Nr 190  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Widokowa).
33. Projekt Nr 192 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości (garaży) ozna-

czonych jako część działki nr 188, arkusz mapy 12, część działki nr 227/7 arkusz mapy nr 13,
część działki nr część działki nr 78/1 arkusz mapy nr 6 oraz cześć działki nr 1/9 arkusz mapy 45  
w najem w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.

34. Projekt Nr 193 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości (garaży) ozna-
czonych jako część działki  nr 104/19, arkusz mapy 4 oraz część działki nr 185/1  i 104/22 arkusz
mapy nr 4 w najem w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.

35. Interpelacje/zapytania radnych – pisemnie.
36. Korespondencja/informacje do wiadomości Rady:
37. Petycja  Mieszkańca  Pana  Wojciecha  S.  w  sprawie  masowych  szczepień  przeciwko wirusowi

SARS-CoV2 planowanych w 2021 roku (DU-RM.0005.18.2020).
38. Petycja  w sprawie  przyjęcia  Uchwały  „W  obronie  prawdy,  godności  i  wolności  człowieka”  

(DU-RM.0005.19.2020).
39. Sprawy bieżące.
40. Zamknięcie obrad.

Ustalenia- rozstrzygnięciaUstalenia- rozstrzygnięcia

Przebieg obrad:Przebieg obrad:

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

Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej Marcin Gadecki Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej Marcin Gadecki  –  witam wszystkich otwieram  XXXI Sesję Rady  –  witam wszystkich otwieram  XXXI Sesję Rady 
Miejskiej. Miejskiej. 

Ad 2  Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad – brak. 

Wiceprzewodniczący  Rady Marcin Gadecki Wiceprzewodniczący  Rady Marcin Gadecki   – kolejny punkt.

Ad 3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji z dnia 25 listopada 2020 r.

– brak uwag. 

Ad 4. DU – OR. 0057.6.2020 Informacja międzysesyjna za okres od 10.11.2020 r. – 11.12.2020 r.  

 – brak pytań. 

Ad. 5.    DU - RM.0002.13.2020 Informacja międzysesyjna Rady Miejskiej w Czeladzi za okres od 
01.11.2020 r. do 30.11.2020 r.  – brak pytań. 
Ad. 6. Przyjęcie Budżetu Miasta na 2021 rok z Autopoprawką.

6.1. Prezentacja Budżetu 
Głos zabrał Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec. 
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Prezentacje przedstawiła Pani Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer .
6.2. Dyskusja.

W dyskusji udział wziął przedstawiciel Klubu Radnych „Wspólnie dla Czeladzi” Radny Andrzej Mentel 
6.3. Projekt Nr 171 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021-

2035 z Autopoprawką.

Pozytywna Opinia Komisji Finansowo – Budżetowej. 

Pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej. 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 2
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI  / 396  /2020

6.4. Projekt Nr 172 w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2021 rok.  
z Autopoprawką.

Pozytywna Opinia Komisji Finansowo – Budżetowej. 
Pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 2
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI  / 397  /2020

Ad. 7. Projekt Nr 173 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020-
2035.
Pozytywna Opinia Komisji Finansowo – Budżetowej. 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 19
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI  / 398  /2020

Ad. 8. Projekt Nr 174 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
Pozytywna Opinia Komisji Finansowo – Budżetowej. 
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Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI  / 399  /2020

Ad. 9. Projekt Nr 200 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/318/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24
czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Pozytywna opinia Komisji Finansowo – Budżetowej 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI  / 400 /2020

Temat Sesji  z planu pracy Rady Miejskiej :

Ad. 10. Projekt Nr 175 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021
rok.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 401 /2020

Ad. 11.  Projekt Nr 176 w sprawie przyjęcia ramowego plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Czeladzi na 2021 rok.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20

RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 402 /2020

Ad. 12.  Projekt Nr 177 w sprawie przyjęcia ramowego plany pracy Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji 
Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok.

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

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 403 /2020 

AdAd. 13.  Projekt Nr 178 w sprawie przyjęcia ramowego plany pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady
Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” – 0
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 404 /2020 

Ad. 14.Ad. 14.  Projekt Nr 179 w sprawie przyjęcia ramowego plany pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej 
Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 405 /2020 

Ad. 15.Ad. 15. Projekt Nr 180 w sprawie przyjęcia ramowego plany pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzen-
nej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 406/2020

Ad. 16.Ad. 16.  Projekt Nr 181 w sprawie przyjęcia ramowego plany pracy Komisji Edukacji, Kultury  i Sportu 
Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
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ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI  / 407 /2020 

Ad. 17.Ad. 17. Projekt Nr 182 w sprawie przyjęcia ramowego plany pracy Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI /408 /2020 

Ad.  18.Ad.  18. Projekt Nr 196 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości oznaczonej jako 
działka  nr 4/106 arkusz mapy nr 31 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego
najemcy – (MOSIR).

Opinia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 409 /2020

Ad. 19.Ad. 19. Projekt Nr 188 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”-20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 410/2020

Ad.20.Ad.20. Projekt Nr 191 w sprawie rozpatrzenia skargi i uznania ją za bezzasadną.

Pozytywna Opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji .

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

Wynik głosowania: 
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Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -1  
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 0
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 411 /2020

Ad. 21. Ad. 21. Projekt Nr 195 w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotni-
czej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czeladź.

Pozytywna Opinia Komisji Finansowo – Budżetowej. 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI/ 412 /2020

Ad. 22. Ad. 22. Projekt Nr  170 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego doty-
czącego przejęcia do realizacji przez Gminę Sosnowiec zadań  w zakresie opieki nad bezdomnymi zwie-
rzętami z terenu Gminy Czeladź w 2021 roku.

Pozytywna Opinia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20 
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI 413 /2020 

Ad. 23. Ad. 23. Projekt Nr 199 w sprawie  zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta Czeladź
na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska.

Pozytywna Opinia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej.

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 414 /2020

Ad. 24. Ad. 24. Projekt Nr 183 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej  w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu   
i Współuzależnienia w 2021 roku.

Pozytywna Opinia Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa. 
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Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 19
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 415 /2020 

Ad. 25. Ad. 25. Projekt Nr 184 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania związa-
ne z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym
z terenu  Miasta Czeladź w 2021 roku.

Pozytywna Opinia Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania –19
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 416 /2020

Ad. 26. Ad. 26. Projekt Nr 197 w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2021”.

Pozytywna Opinia Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa. 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 19
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 417 /2020

Ad. 27. Ad. 27. Projekt Nr 198 w sprawie przyjęcia „ Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Czeladź na lata 2021-2025”.

Pozytywna Opinia Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa. 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania –19
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 418 /2020

Ad. 28.  Ad. 28.  Projekt Nr 185 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część 
działki nr 279/3 arkusz mapy 22,  część działki nr 162/32 arkusz mapy nr 28,  działka nr 142/9 arkusz 
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mapy nr 28,  część działek nr 71/98 i nr 71/99  arkusz mapy nr 12,  w dzierżawę  w drodze bezprzetar-
gowej, 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”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 419 /2020

Ad. 29. Ad. 29. Projekt Nr 186 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część 
działki  nr 227/7 arkusz mapy 13,  część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, część działki nr 56/16 arkusz 
mapy nr 4,  część działki nr 29/16 arkusz mapy nr 41, część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, 
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”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 420 /2020

Ad. 30. Ad. 30. Projekt Nr 187 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część
działki  nr 103/3 arkusz mapy nr 55,  część działki  nr 32/14 arkusz mapy nr 41,  część działki nr 1/3 ar-
kusz mapy nr 51, działki nr 42/2, 42/3, 42/4 arkusz mapy nr 62,  część działki nr 10 arkusz mapy nr 10, 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”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 421/2020 

Ad. 31.  Ad. 31.  Projekt Nr 189 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część
działek nr 39/24 i nr 39/25 arkusz mapy 42,  w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotych-
czasowego dzierżawcy.

Pozytywna Opinia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej.

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

Wynik głosowania: 
----------------------------------------------------------------------------------
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Głosów „ZaZa”-20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta  XXXI / 422 /2020

Ad.32. Ad.32. Projekt Nr 190  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Widokowa).

Pozytywna Opinia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej.  

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 423 /2020

Ad.  33.  Ad.  33.  Projekt  Nr  192  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  nieruchomości  (garaży)

oznaczonych jako część działki nr 188, arkusz mapy 12, część działki nr 227/7 arkusz mapy nr 13, część

działki  nr  część  działki  nr  78/1  arkusz  mapy  nr  6  oraz  cześć  działki  nr  1/9  arkusz  mapy  45   

w najem w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.

Projekt wycofany 

Ad. 34. Projekt Nr 193 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości (garaży) ozna-
czonych jako część działki  nr 104/19, arkusz mapy 4 oraz część działki nr 185/1  i 104/22 arkusz mapy
nr 4 w najem w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.

Pozytywna Opinia Rozwoju i Polityki Przestrzennej.  

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
ObecnychObecnych na Sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie         – uchwała  została podjęta XXXI / 424 /2020 

Ad. 35. Interpelacje i zapytania radnych  - pisemnie 

Ad.36. Korespondencja/informacje do wiadomości Rady: 

Ad.  37.  Petycja  Mieszkańca Pana Wojciecha S.  w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV2 planowanych w 2021 roku (DU-RM.0005.18.2020).

Przekazanie do Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   
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Ad.  38.  Petycja  w sprawie  przyjęcia  Uchwały  „W obronie  prawdy,  godności  i  wolności  człowieka”  
(DU-RM.0005.19.2020).

Przekazanie do Komisji Skarg Wniosków i Petycji .

Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0   

Ad. 39. Sprawy bieżące.

- Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec 

Ad. 40. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marcin Gadecki – zamykam XXXI  Sesję Rady Miejskiej. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
     w Czeladzi 

Marcin Gadecki  

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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