
SE-RM.0002.8.2017

Protokół z XProtokół z XLL Sesji Rady Miejskiej w Czeladzi Sesji Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 7 czerwca  2017 r.z dnia 7 czerwca  2017 r.

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

 Tryb zwołania: art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (sesja planowana –Absolutoryjna )
 Zwołujący:  Przewodnicząca Rady  
 Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Jolanta Moćko 
 Porządek obrad: porządek obrad z dnia 5.06.2017 r.  w załączeniu.
 Czas trwania posiedzenia  (od 17:00 do 19.35)
 Frekwencja Radnych :  obecnych 20 radnych z 21 radnych.  

 Kierownictwo Urzędu : 

1. Burmistrz Miasta – Zbigniew Szaleniec 
2. Z-ca Burmistrza - Beata Zawiła
3. Z-ca Burmnistrza - Elżbieta Dmitruk
4. Urszula Polak –Wałek – Skarbnik Miasta 
5. Dorota Bąk – Sekretarz Miasta

Pozostałe osoby obecne:
1. Radca Prawny – Tomasz Wójkowski 
2. Naczelnicy wydziałów i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, 
3.   Mieszkańcy  

Ustalenia/ Rozstrzygnięcia 

1 Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2 Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji 

3 Przyjęcie protokołu  sesji  z dnia 26 kwietnia  2017r.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 05 maja  2017r.

5. Przyjęcie protokołu końcowego komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z przeprowadzonej kontroli 
Remontu budynku Urzędu Miasta.

Informacje Burmistrza dla Rady Miejskiej : 
6. (SE - Or. 0057.4.2017)

Informacja międzysesyjna za okres od 04.04.2017r. do 23.05.2017r
Temat Sesji  z planu pracy Rady Miejskiej

Temat Sesji  z planu pracy Rady Miejskiej
Zapoznanie się z :

7. Przyznanie Nagród Miasta 

Projekt Nr 62 
w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź (Łucja Maria Lewandowska) 

+  Projekt Nr 82
W sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź (Dominik Penar) 

+  Projekt Nr 83 
W sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź (Zespół Taneczny Misz Masz)  

Zespól ds 
opiniowania 
wniosków 
kandydatów do 
przyznania Nagród
Miasta 

8. Realizacja Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2016 – 2022 za 2016 rok 

Komisja Polityki 
Społecznej             
Zdrowia i 
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Projekt  Nr 63
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2022 za rok 2016

Bezpieczeństwa

9. Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Wspierania Rodzina na lata
2016 – 2018 za 2016 rok  
Projekt nr 64 
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny w 2016 roku

Komisja Polityki 
Społecznej             
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa

10 Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  
w zakresie zadań publicznych w roku 2016 

Komisja Polityki 
Społecznej             
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa

OCENA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK – ABSOLUTORIUM DLA
BURMISTRZA ZA 2016 ROK

Komisja 
Finansowo-
Budżetowa

11 Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  wraz   ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok 

11.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2016
rok,  sprawozdania  finansowego  oraz  informacji  o  stanie  mienia  jednostki
samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2016 rok (ZB Nr 100/2017 z dnia
28 marca 2017r.) 

11.2 Zapoznanie  Rady  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w  Katowicach  o  przedłożonym  przez  Burmistrza  Miasta  Czeladź
sprawozdaniu   z  wykonania  budżetu  za  2016  rok  (Uchwała  
Nr 4200/IV/59/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku IV Składu Orzekającego RIO
w Katowicach 

11.3 Przedstawienie  informacji/opinii  komisji  Rady  dot.  rozpatrywanych
sprawozdań
a) Komisja Rewizyjna (opinia pozytywna) 
b) Komisja Finansowo–Budżetowa (opinia pozytywna) 

11.4 Dyskusja i wystąpienia radnych w ramach rozpatrzenia w/w sprawozdań

11.5 Projekt Nr 65
w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2016 rok

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ABSOLUTORIUM  dla  Burmistrza  
z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 

12.1 Przedstawienie  wniosku  komisji  Rewizyjnej  o  udzieleniu  Absolutorium  dla
Burmistrza  Miasta  Czeladź  za  2016  rok  (Uchwała  Komisji  Rewizyjnej  
z dnia 17 maja 2017r.) wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
Miasta Czeladź za 2016 rok (stanowiącą załącznik  wniosku i  jednocześnie
jego uzasadnienie)

12.2 Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  dot.
wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o  udzielenie  absolutorium Burmistrzowi  Miasta
Czeladź (Uchwała Nr 4200/IV/100/2017 z dnia 19 maja 2017 roku - pozytywna
opinia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium) 

12.3 Projekt Nr 66
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu za
2016 rok (zgodnie z wnioskiem komisji Rewizyjnej – udzielić absolutorium) 

 Projekty uchwał do rozpatrzenia:
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13. Projekt Nr  67
w sprawie zmian w Budżecie Miasta na 2017 rok 

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa 

14. Projekt Nr 68
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata
2017-2030

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa  

15. Projekt nr 69
w  sprawie  dopuszczenia  zapłaty  podatków  i  opłat  stanowiących  dochody
budżetu Gminy Czeladź instrumentem płatniczym

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa  

16. Projekt Nr 70 
w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

Komisja Polityki 
Społecznej Zdrowi 
i Bezpieczeństwa  

17. Projekt Nr 71  

w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian praw samorządowego w
Polsce

18. Projekt nr 72 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

19. Projekt Nr 73
w  sprawie podwyższenia  kapitału  zakładowego  Czeladzkiego  Towarzystwa
Budownictwa  Społecznego  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w
Czeladzi

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa 

20. Projekt nr 74 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem
działki  9 arkusz mapy 21 o powierzchni  412 m2 położonej  przy ulicy  Jana
Kilińskiego w Czeladzi 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

21. Projekt nr 75 
w  sprawie:  udzielenia  przez  Gminę  Czeladź  dotacji  na  dofinansowanie
kosztów  prac  konserwatorskich,  restauratorskich  i  robót  budowlanych
polegających na odnowieniu elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego
przy ul. Rynkowa 2 wraz z remontem wejścia od strony ulicy Kaczej.

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa 

22. Projekt Nr 76
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Skarbu
Państwa

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa 

23. Projekt Nr 77
w sprawie  zmiany  nazwy  ulic  noszących  znamiona  komunizmu  w mieście
Czeladź 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

24. Projekt Nr 78 
w sprawie zmiany nazw noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

25. Projekt Nr 79
w  sprawie  zmiany  nazw  ulic  noszących  znamiona  komunizmu  w  mieście
Czeladź 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

26. Projekt Nr 80
w  sprawie  wyrazenia  zgody  na  oddanie  nieruchomosci  stanowiących
własność gminy Czeladź w użytkowanie na rzecz Czeladzkiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 
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26.1 + Projekt Nr 81 
W  sprawie  przekazania  środków  finansowych  na  nagrody  dla  policjantów
Komisariatu Policji w Czeladzi – wprowadzony do porządku 

27. Interpelacje i wnioski radnych 

28. Korespondencja/informacje do wiadomości Rady

29. Zamkniecie obrad sesji. 

Przebieg  OBRAD:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

Przewodnicząca Jolanta Moćko – przywitała wszystkich  otworzyła XL Sesje Rady Miejskiej. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i stwierdzenie jego przyjęcia.

Urszula Polak – Wałek – wprowadziła projekt  81 w punkcie 26.1 
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku 
Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” -1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -1
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20

3. Rozpatrzenie  zgłoszonych uwag do protokołu z poprzedniej sesji  oraz stwierdzenie 
przyjęcia 

Protokół z  Sesji z dnia  26 kwietnia 2017 r. Brak uwag, protokół został przyjęty 

Protokól z Sesji z dnia 5 maja 2017r. Brak uwag, protokół został przyjęty 

Protokół koncowy Komisji Rewizyjnej z 
przeprowadzonej kontroli Remontu budynku Urzędu 
Miasta 

Brak uwag, protokół został przyjęty 

6 I n f o r m a c j e  B u r m i s t r z a :  

Informacja Burmistrza z okresu międzysesyjnego za okres od 04.04.2017r do 23.05.2017r. 

Jolanta Moćko- czy są pytania do informacji? Brak pytań

Temat Sesji z Planu Pracy Rady Miejskiej 

7. Przyznanie Nagród Miasta 
Projekt Nr 62   

w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź  - Łucja Maria 

Lewandowska  

    

                                                                                     

Opinia zespołu ds opiniowania 
wniosków kandydatów do Nagród 
Miasta 

Projekt Nr 82 
w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź  - Dominik 
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Penar 
Projekt Nr 83 
w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź  Zespól 
Taneczny Misz – Masz 

8. Realizacja Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2016 – 2022 za 2016 rok 

Projekt  Nr 63                                                                          
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Miejskiej                     
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych                 
dla Miasta Czeladź na lata 2016-2022 za rok 2016

Opinia komisji Polityki Społecznej
Zdrowia i Bezpieczeństwa

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodzina na lata 2016 – 2018 za 2016 rok  
Projekt nr 64                                                                            
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania                            
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku

Opinia komisji Polityki Społecznej
Zdrowia i Bezpieczeństwa

10. Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalności pożytku publicznego                                        

zakresie zadań publicznych w roku 2016                               

Opinia komisji Polityki Społecznej
Zdrowia i Bezpieczeństwa

Patrycja Juszczyk  - zespół pozytywnie zaopiniował wszystkie trzy wnioski o przyznanie Nagród Miasta 

Projekt Nr 62 

w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź - Łucja Maria Lewandowska                                                       

Pozytywna opinia komisji 

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. - XL/499/2017

Projekt Nr 82 +
W sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź – Dominik Penar 
Wymagana większość:Wymagana większość: ( (zwykła większość głosów ) zwykła większość głosów ) 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” -0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -1 
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. - XL/500/2017

Projekt Nr 83 +

W sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź – Zespół Taneczny Misz Masz 

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. - XL/501/2017
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Projekt Nr 63

w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych                
dla Miasta Czeladź na lata 2016-2022 za rok 2016
Pozytywna opinia komisji 

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. - XL/502/2017

Projekt Nr 64
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku
Pozytywna opinia komisji 

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. – XL/503/2017

10. 
Sprawozdanie  z  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych w roku 2016 

Materiał został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa 

 Brak pytań 

OCENA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK – ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA ZA 2016 ROK

11 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 

2016 rok

11.1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 

Czeladź za 2016 rok, sprawozdania finansowego oraz 

informacji o stanie mienia jednostki samorządu 

terytorialnego Miasta Czeladź za 2016 rok (ZB Nr 100/2017 

z dnia 28 marca 2017r.)

Burmistrz Miasta Zbigniew Saleniec-  przedstawia sprawozdanie z wykonania budzetu przedstawiając 

przygotowaną prezentację (Prezentacja w załączeniu) 

Podziękowanie dla Rady, przewodniczącej rady i swoich zastępców za wspólną pracę i wspólne efekty. 
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11.2. Zapoznanie Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 

Czeladź sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2016 rok 

(Uchwała Nr 4200/IV/59/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku 

IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach
Jolanta Moćko – odczytanie uchwały RIO 

11.3 Przedstawienie  informacji/opinii  komisji  Rady  dot.
rozpatrywanych sprawozdań
a) Komisja Rewizyjna (opinia pozytywna) 
b) Komisja Finansowo–Budżetowa (opinia pozytywna)

Waldemar Żak – komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu.

Marcin Gadecki – opinia komisji finansowej pozytywna

11.4 Dyskusja i wystąpienia radnych w ramach rozpatrzenia w/w sprawozdań 

Jolanta MoćkoJolanta Moćko- - proszę o zgłaszanie się do dyskucji. Brak zgłoszeń. - - proszę o zgłaszanie się do dyskucji. Brak zgłoszeń. 

Brak złoszeń radnych chętnych by zabrać głos.Brak złoszeń radnych chętnych by zabrać głos.

11.5 Projekt Nr 65
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2016 rok

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 17
Głosów „PrzeciwPrzeciw” -1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -2
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania - 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. XL/504/2017

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ABSOLUTORIUM  dla  Burmistrza  
z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 

12.1 Przedstawienie wniosku komisji Rewizyjnej o udzieleniu 

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Czeladź za 2016 rok 

(Uchwała Komisji Rewizyjnej z dnia 17 maja 2017r.) wraz z 

opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta 

Czeladź za 2016 rok (stanowiącą załącznik wniosku i 

jednocześnie jego uzasadnienie)
Jolanta Moćko – odczytanie Jolanta Moćko – odczytanie  wniosku komisji . wniosku komisji .OOdczytanie opinii (stanowiacej załącznik do wniosku) dczytanie opinii (stanowiacej załącznik do wniosku) 
12.2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Katowicach dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Czeladź (Uchwała Nr 

4200/IV/100/2017 z dnia 19 maja 2017 roku - pozytywna 
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opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium)

Jolanta MoćkoJolanta Moćko  - -  odczytanie opini RIO odczytanie opini RIO

12.3. Projekt Nr 66
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu 

wykonania budżetu za 2016 rok (zgodnie z wnioskiem 

komisji Rewizyjnej – udzielić absolutorium)

Wymagana większość:Wymagana większość: ( (bezwzględna  większość głosów  ustawowego sładu ) bezwzględna  większość głosów  ustawowego sładu ) 

Wynik głosowania: 
Głosów „ZaZa”- 17
Głosów „PrzeciwPrzeciw” -1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -2 
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania - 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     –  uchwała została podjęta. XL/505/2017  - Udzielono absolutorium 

=====================  PRZERWA ================================

Jolanta Moćko- rozpoczynam  obrady  Rady Miejskiej po przerwie 

13 Projekty  uchwał do rozpatrzenia :

Projekt Nr 67
w sprawie zmian w Budżecie Miasta na 2017 rok

Urszula Polak – Wałek – omówienie projektu 
Brak pytań 

Pozytywna opinia komisji 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” -1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0 
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. - XL/506 /2017

Projekt Nr 68
w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2017 - 2030
Pozytywna opinia komisji 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 19
 Głosów „PrzeciwPrzeciw” -1
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. XL/507 /2017
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Projekt Nr 69   – EAP
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Czeladź 
instrumentem płatniczym

Pozytywna opinia komisji 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” -
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -1 
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20 
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. XL/508 /2017

Projekt nr 70
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
Pozytywna opinia komisji 

Pozytywna opinia komisji 

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. XL /509/2017

Projekt nr 71 EAP
w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian praw samorządowego w Polsce
Brak uwag i pytań

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 18
Głosów „PrzeciwPrzeciw” - 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -2 
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. XL/ 510/2017

Projekt nr 72 EAP
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

Pozytywna opinia komisji 

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. XL /511/2017

Projekt nr 73

9/12



SE-RM.0002.8.2017

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Czeladzi

Pozytywna opinia komisji 

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. XL/ 512/2017

Projekt nr 74
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 9 arkusz mapy 21 o 
powierzchni 412 m2 położonej przy ulicy Jana Kilińskiego w Czeladzi 

Pozytywna opinia komisji 

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. XL /513/2017

Projekt nr 75
w sprawie  udzielenia  przez  Gminę  Czeladź  dotacji  na  dofinansowanie  kosztów prac  konserwatorskich,
restauratorskich  i  robót  budowlanych  polegających  na  odnowieniu  elewacji  zabytkowego  budynku
zlokalizowanego przy ul. Rynkowa 2 wraz z remontem wejścia od strony ulicy Kaczej

Pozytywna opinia komisji 

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. XL/514 /2017

Projekt Nr 76 
w sprawie : wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa

Pozytywna opinia komisji 

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. XL/515/2017
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Elżbieta Dmitruk – proszę o wycofanie z porządku obrad 

Projekt Nr 77 EAP – 
w sprawie : zmiany nazwy ulic noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź  
Projekt Nr 78 EAP
w sprawie : zmiany nazwy ulic noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź  
Projekt Nr 79 EAP
w sprawie : zmiany nazwy ulic noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź  

Jolanta Moćko – projekty 77,78,79 zostały wycofane z porządku obrad 

Projekt Nr 80 
w sprawie wyrazenia zgody na oddanie nieruchomosci stanowiących własność gminy Czeladź w 
użytkowanie na rzecz Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Kamil KowalikKamil Kowalik – proszę o kilka słów wprowadzenia  – proszę o kilka słów wprowadzenia 

Elżbieta DmitrukElżbieta Dmitruk –  w związki z nowymi zadaniami , które przechodzą do naszej spółki  prosimy o podjęcie  –  w związki z nowymi zadaniami , które przechodzą do naszej spółki  prosimy o podjęcie 

uchwały o przekazanie w użytkowanie  nieruchomości , które wchodzą w skład gminnych zasobów uchwały o przekazanie w użytkowanie  nieruchomości , które wchodzą w skład gminnych zasobów 

Zgodnie z wcześniejszą decyzją o likwidacji ZBK zadania związane z zrządzaniem przechodzą do CTBS-u. Zgodnie z wcześniejszą decyzją o likwidacji ZBK zadania związane z zrządzaniem przechodzą do CTBS-u. 

Żeby skutecznie ta sytuacja mogła się realizować dalej prosimy państwa o podjęcie tej uchwały. Żeby skutecznie ta sytuacja mogła się realizować dalej prosimy państwa o podjęcie tej uchwały. 

Kamil KowalikKamil Kowalik- jak będzie wyglądał schemat struktury organizacyjne, czy CTBS pochłania w całości ZBK czy- jak będzie wyglądał schemat struktury organizacyjne, czy CTBS pochłania w całości ZBK czy

w części. w części. 

Elżbieta DmitrukElżbieta Dmitruk – w tej chwili dogrywamy wszystkie szczegóły, jedna umowa jaką zawrze gmina  z CTBS to  – w tej chwili dogrywamy wszystkie szczegóły, jedna umowa jaką zawrze gmina  z CTBS to 

na odpłatne korzystanie z zasobów, druga umowa będzie dotyczyła zarządzania.na odpłatne korzystanie z zasobów, druga umowa będzie dotyczyła zarządzania.

Burmistrz MiastaBurmistrz Miasta  wszystkie zadania przejmuje CTBS my będziemy zajmować się przydziałem mieszkań. To   wszystkie zadania przejmuje CTBS my będziemy zajmować się przydziałem mieszkań. To 

co wykonywało ZBK w tej chwili będzie realizował  TBS. co wykonywało ZBK w tej chwili będzie realizował  TBS. 

Kamil KowalikKamil Kowalik – czyli pracownicy ZBK  będą pracownikami CTBS-u   – czyli pracownicy ZBK  będą pracownikami CTBS-u  

Burmistrz Miasta Burmistrz Miasta -  absolutnie to nie jest . CTB – będzie przyjmował pracowników zgodnie z potrzebami -  absolutnie to nie jest . CTB – będzie przyjmował pracowników zgodnie z potrzebami 

Stanisław PisarekStanisław Pisarek – podczas komisji pan prezes mówił o opłacie  – podczas komisji pan prezes mówił o opłacie 

Elżbieta DmitrukElżbieta Dmitruk   – spółka będzie płaciła  gminie i będzie to opłata symboliczna    – spółka będzie płaciła  gminie i będzie to opłata symboliczna 

Glosowanie: Glosowanie: 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 19
Głosów „PrzeciwPrzeciw” -0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -1
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. XL / 516 /2017

Projekt Nr 81 

w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla policjantów Komuisariatu Policji w Czeladzi 

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

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 20
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Głosów „PrzeciwPrzeciw” - 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 20
RozstrzygnięcieRozstrzygnięcie     – uchwała  została podjęta. XL /517 /2017

27. Interpelacje i wnioski radnych
1. Waldemar Żak / Zofia Bazańska 

2. Patrycja Juszczyk 

3. Wojciech Maćkowski

4. Włodzimierz Jaros

5. Monika Pawlik 

28. Korespondencja/ informacje do wiadomości Rady
1. Rada seniorów w sprawie utworzenia domu dziennego pobytu

2. Rada seniorów – w sprawie  utworzenie oddziału geriatrycznego

3. Wniosek Państwa Zasadzień – o nie zmienianie nazwy ulicy 

4. Skarga mieszkańca –Rada nie jest organem właściwym do rozpatrzenia w związku z powyższym 

skarga zostanie Przekazana  do pana Burmistrza. 

29. Zamkniecie obrad sesji.

Jolanta MoćkoJolanta Moćko- zamkniecie sesji . - zamkniecie sesji . 

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

Jolanta MoćkoJolanta Moćko

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

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

 Protokół został napisany, dnia: 9 czerwca 2017r. 
 Protokolant : Joanna Kwarciana
 Protokół, został przedstawiony Radzie na sesji , dnia 
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