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 Protokół Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 
 z dnia 23 stycznia 2018 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tryb zwołania: zgodnie z planem pracy komisji

Zwołujący:  Przewodniczący  Komisji  

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji  Monika Pawlik

Czas trwania posiedzenia 0:25 (15:15 – 15.40 ) 

Porządek obrad: 

 Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
 Informacja nt. podjętych działań związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy 
Czeladź 
 Sprawy bieżące

Frekwencja: 

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu: 
1. Monika Pawlik
2. Zofia Bazańska 
3. Irena Owczarz 
4. Ewa Fronczek 
5. Wojciech Maćkowski
6. Marek Jarno 

Członkowie komisji nieobecni na komisji-  Stanisław Pisarek
Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: 

1. Elżbieta Dmitruk – Zastępca Burmistrza
2. Małgorzata Skiba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych

Ustalenia i rozstrzygnięcia:
_________________________________________________________________________________

Przebieg obrad

Przewodnicząca Monika Pawlik -  otwieram  posiedzenia komisji,  witam panią burmistrz ,  panie
naczelnik oraz członków komisji. Posiedzenie rozpoczniemy od punktu 2 . 

 Informacja nt. podjętych działań związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy 
Czeladź. 

Przewodnicząca  Monika  Pawlik  –   mam pytanie,  na  stronie  WFOŚ można składać  wnioski  do
kwietnia 
Małgorzata Skiba wczoraj został ogłoszony ten konkurs, żeby nasi mieszkańcy mogli składać wnioski
i  w  ich  imieniu  będziemy  składać  wnioski.  Już  jest  przygotowana  informacja  do  Echa  Czeladzi
będziemy  ubiegać  się  o  to  dofinansowanie,  w  tym  konkursie  również  mogą  starać  się  o
dofinansowanie  wspólnoty.  Spółdzielnie mieszkaniowe niestety nie one same sobie wnioskują do
WFOŚ, a jednak na terenie spółdzielni tego azbestu jest najwięcej. 
Przewodnicząca Monika Pawlik – proszę powiedzieć jak długo trwa usuwanie takiego azbestu. 
Małgorzata Skiba – usuwanie trwa bardzo szybko to kwestia tygodnia , dwóch. Wchodzi firma usuwa
i oddaje do utylizacji. To zadanie musi się zakończyć do września. Teraz w budżecie mamy 30 tys. zł
chcemy się zwrócić się o dotacje z WFOŚ  to jest ta dodatkowa dotacja i moglibyśmy ją uzupełnić
naszymi środkami bo tych podmiotów jest bardzo dużo. Ale efekty widać. 
Zofia Bazańska – teraz w budżecie mamy 30 tys. zł, a jak to było w zeszłym  roku.  
Małgorzata Skiba – w zeszłym roku nie mieliśmy to nowe zadanie, które wprowadziliśmy do budżetu
w listopadzie jak przyjmowaliśmy regulamin dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
W zeszłym roku wprowadzaliśmy środki na usuwanie azbestu, ale to były środki z wojewódzkiego
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funduszu.  Teraz  jeszcze  mamy  środki  własne  i  będziemy  się  ubiegać  o  środki  z  WFOŚ.  Jest
zainteresowanie  bo  mieszkańcu  już  pytają.   Wzieli  sobie  wnioski  z  naszego  regulaminu,  ale  my
jeszcze będziemy zachęcać mieszkańców, żeby skorzystali z  dofinansowania  z WFOŚ. Azbest ma
być usunięty do 2032 roku.  

Przewodnicząca Monika Pawlik – kolejny punkt porządku proszę panią o wprowadzenie 

 Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

Marta Grzegórzko  – działka nabyta przez gminę w zeszłym roku działki  ta działka leży w kompleksie
działek gminnych. Działki z  tego obszaru mają zgodę na sprzedaż,  ta została tylko jedna, która dzieli
nam ten teren nieruchomości gminnych, być może mamy osobę, która jest  zainteresowana i może
uda nam się ten teren sprzedać w całości ok 12 ha. 

Projekt Nr 1 

w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości  oznaczonej  numerem działki  57/3  arkusz
mapy 25 o  powierzchni 2375 m2 położonej przy ulicy Gdańskiej w Czeladzi 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”-6

Głosów „PrzeciwPrzeciw” -0

Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0

ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania -6

Rozstrzygnięcie : Rozstrzygnięcie : pozytywnie zaopiniowanopozytywnie zaopiniowano

Marta Grzegórzko –  działka 37 stanowi współwłasność osób fizycznych , ta działka dzieli również
kompleksy gminne. Na działkę 38 , która sąsiaduje z tą działką mamy już uchwałę i rada wyraziła
zgodę,  to  działka  203  stanowi  własność  gminy  i  nabycie  działki  37  pozwoli  nam na  utworzenie
kompleksu , podzielenie i sprzedanie tych działek. 

Projekt Nr 2 
w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej numerami działek 219, 231, 232 arkusz mapy 24
o  łącznej  powierzchni  2396  m2 położonej  w  okolicy  ulicy  Mysłowickiej  w  Czeladzi  stanowiącej
własność  Gminy  Czeladź  na  nieruchomość  oznaczoną  numerem  działki  37  arkusz  mapy  24  o
powierzchni 3530 m2 położoną w okolicy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi stanowiącej współwłasność
osób fizycznych 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”-  7

Głosów „PrzeciwPrzeciw” - 0 

Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0

ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 7

Rozstrzygnięcie : pozytywnie zaopiniowano
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Marta  Grzegórzko –  są  to  działki  położone  w  obrębie   ulicy  Będzińskiej  ich  nabycie  umożliwi
racjonalne zagospodarowanie tych terenów od agencji  nieruchomości rolnej  oni chcą zbyć, a my
chcemy nabyć. Jest szansa, że nie będzie drogo to ich rzeczoznawca wyceni bo tam tam nie ma
planu zagospodarowania przestrzennego.  

Projekt Nr 3 
w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 9/1, 9/2, 9/3
arkusz mapy 10 o  łącznej powierzchni  6036 m2 położonych przy ul. Będzińskiej  oraz  działek nr  57,
41 arkusz mapy 26 o  łącznej powierzchni  4596 m2 położonych przy ul. 3 Szyb w Czeladzi.

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”-7

Głosów „PrzeciwPrzeciw” -0

Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0

ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 7 

Rozstrzygnięcie : Rozstrzygnięcie : pozytywnie zaopiniowanopozytywnie zaopiniowano

 Sprawy bieżące

Przewodnicząca Monika Pawlik– czy państwo macie jakieś sprawy bieżące.
 
Ewa Fronczek – pojawiła  się informacja o uciepłowieniu Piasków, czy to jest z tych 140 mln. zł to był
projekt unijny. 

Elżbieta Dmitruk  Zastępca Burmistrza –  dostawę ciepła na piaskach zapewnia spółka z Jaworzna
trudno mi odpowiedzieć nie mam takiej informacji na dzisiaj, ale sprawdzę. 

Przewodnicząca Monika Pawlik – złożyłam wniosek o usunięcie drzewa na osiedlu dziekana między
blokiem 5  a  8,  to  drzewo  wrośnięte  w  parking  wypycha  nawierzchnię.  Jest  to  teren  Spółdzielni,
złożyłam tam ponownie wniosek, ale wiem , że urząd wydaje decyzję a w  zeszłym roku była decyzja
odmowna. 

Zofia Bazańska – przy wjeździe na kopalnię teren gminny jest drzewo, które lada moment przewróci
się na drogę , albo na wymiennikownię.  

Wojciech Maćkowski – składałem wniosek o Tory Rowerowe i mam prośbę o szybkie zapoznanie się
z nim i przekazanie

Elżbieta Dmitruk  Zastępca Burmistrza – ja już to przekazałam. 

Przewodnicząca Monika Pawlik – wyczerpaliśmy porządek obrad  zamykam posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji
Rozwoju  i Polityki Przestrzennej

Monika Pawlik
Protokół  napisano 24 stycznia  2018r. 
Protokolant- Joanna Kwarciana
Protokół umieszczono w BIP, dnia  …………………………….
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