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Komisja wspólna Komisja wspólna 

Protokół  z Protokół  z Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 

Protokół z Komisji Skarg Wniosków i PetycjiProtokół z Komisji Skarg Wniosków i Petycji

z dnia 24 września   2019 r. z dnia 24 września   2019 r. 

 Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji  - Patycja Juszczyk 

 Porządek Komisji zgodny z planem pracy 

1. Skarga DU-RM.1510.1. 2019 

2. Informacja  Burmistrza  Miasta  Czeladź  dotycząca  kluczowych  inewstycji  realizowanych

przez gminę Czeladź w 2019 roku 

3. Plany inwestycycjne na lata 2020 – 2023 ; m.in. centra przesiadkowe 

4. Opiniowanie materiałów sesyjnych 

5. Sprawy różne 

 Czas trwania posiedzenia  od 15.15  –  17.30

 Frekwencja Radnych: zgodnie z listami  obecności Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej 

 Obecnych  

 Nieobecnych 

 Frekwencja Radnych: zgodnie z listami  obecności Komisja Skarg Wniosków i Petycji 

 Obecnych 

 Nieobecnych 

Kierownictwo: 

1. Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec 

2. Zastępca Burmistrza Elżbieta Dmitruk 

3. Mecenas Tomasz Wójkowski 

4. Projektant Wojciech Tomczyk 

5. Czeladzkie wodoaciągi 

Przebieg obrad: 

Przewodnicząca  Patrycja  Juszczyk –  wita  wszystkich  na  posiedzeniu  komisji,  komisja  jest

łączona wspólnie z komisją Skarg wnioksów i petycji . Tematem połączenia komisji jest skarga.

Naszą intencją jest przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Gliwcach ,

skarga jest od MLP Czeladź na plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym

1/10



DU-RM.0012.41.2019

proponuję, aby rozpocząć od skargi.  Następnie przejdziemy do prezentacji wieloletniego programu

gospodarowania zasobem Gminy Czeladź na lata 20-19 – 20234. 

Bardzo proszę pana projektanta o wprowadzenie i zapoznanie nas czego skarga dotyczy. 

Projektant  Wojciech  Tomczyk -   z  planem  mięliśmy  okazje  się  już  spotkać  przed  jego

uchwaleniem.  Skarga  dotyczy  kwestii,  że  projekt  planu  nie  uwzględnia  wszystkich  zapisów,

wszystkich  ustaleń,  które  zostały  przyjęte  w  obowiązującym  studium  uwarunkowań

zagospodarowania przestrzennego z  maja 2016 roku oraz, że uszczupla prawa w stosunku do planu

obowiązującego z 2006 roku. W skardze akcentuje się nieuwzględnienia wszystkich elementów jest

również  tak,  że  studium  uwarunkowań  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  nie  jest

jedynym  fundamentalnym  dokumentem,  który  określa  elementy.  Plan  zagospodarowania

przestrzennego ma być zgodny ze studium, ale nie jest tak, że ma całkowicie powielać zapisy tego

studium.  W  momencie  uchwalania  studium  nie  było  przesądzenia  co  do  możliwego

zagospodarowania przedmiotowego terenu, stąd ustalenia odnośnie przeznaczenia terenu prezentują

bardzo szeroki katalog. 

Decyzją starosty z 2017 roku,  gdzie jasno są sprecyzowane zgodnie z  planem z 2006 r. elementy,

które  inwestor musi  uwzględnić, nowy plan  nie pomniejsza nie zmienia tych warunków,  które są

w decyzji.  Tych warunków nie  zmienia  nowy plan i  ta  inwestycje  jest  realizowana tych  7 hal

obejmuje ok. 7 ha w związku z tym wskaźnik powierzchni zabudowy tych hal nie przekracza 50% i

takie było zamierzenie inwestora. Ten wskaźnik w studium ustalony jest na 60%  co oznacza , że do

tych  60% jeszcze  sporo  brakuje.  Do  obowiązującego  planu  skarżący  też  się  odnosi  wskaźnik

zabudowy określony jest na poziomie 90 % , a wskaźnik powierzchni na poziomie 10% . Oznacza

to, że gdyby dopełnić wskaźnik zabudowy  to nie ma żadnej możliwości dojazdu . W związku z tym

akcentowanie  w skardze,  wskaźnika  zabudowy do 90% jest  mało   uzasadniony.  Nie  wszystkie

elementy nie można powielać w nowej edycji dokumentu. Podkreślam, że całe to przedsięwzięcie

jest realizowane na podstawie prawomocnej decyzji Starosty o pozwoleniu na budowę. Skarżący

bardzo  mocno  akcentuje  zgodności  ze  studium,  aczkolwiek  orzecznictwo  sądów  dość  jasno

podkreśla,  że  ta  zgodność  nie  polega  na  przepisywaniu  ustaleń  w  studium.  Ta  działka  parku

logistycznego  w  studium  od  strony  zachodniej  wchodzi  w  teren  około  50  m²  w  zabudowę

mieszkaniową . Gdybyśmy byli całkowicie zgodni ze studium to musielibyśmy odciąć  te 50 m² ,

albo zrobić zmianę w studium, a dopiero potem kontynuować prace nad planem. Skarga ma skrajnie

formalistyczne  podejście  do  planowania  przestrzennego,  bez  próby  wniknięcia  w  kwestie

merytoryczne. Swego rodzaju przejawem takiego podejścia jest również nie wykorzystanie w toku

procesowania projektu planu mechanizmu złożenia uwagi do projektu. 
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Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – spotkałem się z członkiem zarządu MLP i chciałem się

dowiedzieć, gdzie zmiana planu wpływa na ich inwestycję , kupowali w innych warunkach, a teraz

są  inne  warunki?.   Jest  procedura,  która  pozwala  opracować  plan  przestrzenny  danego  rejonu,

gdyby  było  tak  jak  państwo  mówią,  że  nie  należy  zmieniać  to  po  „wsze-  czasy”  musiałoby

obowiązywać  studium  uwarunkowań  przecież  to  jest  kompletnie  nielogiczne,  bo  w  każdym

momencie możemy zmieniać plan zagospodarowania przestrzennego w takim zakresie jak to jest

dopuszczalne prawem i tak uczyniliśmy w tym przypadku. Jest procedura przyjmowania planu i ten

plan był dwukrotnie wystawiany i wtedy można złożyć  zastrzeżenia, ale do tego nie wpłynął ani

jeden wniosek , nigdy zmiana planu nie wpływa na inwestycję jeśli mają pozwolenie na budowę.

Wszystko  to  co  mają  w  pozwoleniu  mogą  realizować,  negatywnych  uwarunkowań  nie  mają

Musimy się do niej odnieść. Tam nie ma zmian, które nie moglibyśmy uwzględnić, nie ma istotnych

kwestii na które byśmy się nie zgodzili tym bardziej ta skarga jest dla mnie zaskoczeniem. 

Przewodnicząca Komisji Patrycja Juszczyk  –czy MLP  wskazuje na fakt naruszenia interesów

spółki w związku ze zmiana planu zagospodarowania przestrzennego? 

Tomasz  Wójkowski  Mecenas –  MLP  przede  wszystkim  skupia  się   na  niezgodność  planu

miejscowego ze  studium w szeregu miejscach wytyka takie niezgodności, które zdaniem MLP

zaistniały.  Zgadzam się  z  panem projektantem,  że  studium nie  jest  dokumentem bezwzględnie

wiążącym  w  tym  znaczeniu,  że   należy  go  kopiować  do  planu.  Rada  ma  prawo  studium

uszczegóławiać, studium to wytyczna , wskazówka co do rozwoju przestrzennego nie dokument

który krępuje usprawnienia planistyczne rady miasta.  Nie doszło tutaj do naruszeń, w oparciu o ten

zarzut MLP twierdzi, że zostało ograniczone ich prawo własności wynikające z kodeksu cywilnego

w taki sposób, że właściciel został pozbawiony możliwości zagospodarowania  tej nieruchomości

w taki sposób jakby chciał. Również nawiązując do tego co powiedział pan projektant w mojej

ocenie  nic  takiego  nie  miało  miejsca  i  przyczyny,  żeby  ta  inwestycja  zgodnie  z  wnioskiem  

i wydanym pozwoleniem na budowę nie mogła być realizowana. Tej inwestycji nic nie zagraża, ona

będzie wykonana będzie zakończona. Skarga jest nieuzasadniona. 

Przewodnicząca Komisji Patrycja Juszczyk – proszę o zadawanie pytań. 

Monika Pawlik –  mm pytanie do pana projektanta powiedział pan, że zapisy studium są ogólne 

i wymagają konkretyzacji zarówno w studium jak i w planie zagospodarowania przestrzennego.

Proszę mi wyjaśnić tą konkretyzację  na jakiej  zasadzie  jakie zapisy powinny być ujęte skoro

zapisy pana zdaniem są ogólne. 

Projektant Wojciech Tomczyk  – dotyczy zasady wszystkich dokumentów wszystkie wskaźniki są

określone  jako  minimalnie  i  maksymalne.  Na  tym  polega  potrzeba  uszczegółowienia  i
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konkretyzacji,  często  stosowany  przez  fachowców  jeśli  ma  być  maksymalny  to  ma  być

maksymalny w planie . Konkretyzacja dotyczy katalogu przeznaczeń studium , ten katalog z reguły

jest  ogólny,  szeroki.  W planie  zagospodarowania  przestrzennego,  w którym nie  ma  charakteru

promocyjnego trudno jest godzić funkcje parku logistycznego , motelu, hotelu, gastronomii na tym

polega konkretyzacja. Ważne jest, aby plan zagospodarowania przestrzennego nie sprzeciwiał się ze

studium . 

Tomasz Wójkowski  Mecenas – studium musi mieć charakter dość ogólny. 

Przewodnicząca Komisji Patrycja Juszczyk – opiniowanie projektu uchwały 

Projekt Nr 120 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi MLP Czeladź

sp.z o.o. wraz z odpowiedzią na skargę.

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 12
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
Obecnych na posiedzeniu –  12

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej zgodne z planem pracy 

Przewodnicząca Komisji Patrycja Juszczyk – kolejna prezentacja dotyczy projektu uchwały Nr 
122 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czeladź 
na lata 2019 – 2023 
Instytutu  Gospodarki Nieruchomościami – prezentacja 

Przedstawiciele instytutu przedstawili prezentację (projekt uchwały nr 122) 

Przewodnicząca Komisji  Patrycja Juszczyk –  dziękujemy bardzo za  prezentację  przejdziemy

teraz do zaopiniowania projektu uchwały. 

Projekt Nr DU 122

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czeladź na 
lata 2019 – 2023 
Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 9
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
Obecnych na posiedzeniu – 9

Przewodnicząca Komisji Patrycja Juszczyk 

Ad 4 . Opiniowanie materiałów sesyjnych 

Projekt Nr DU 108
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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. 
Anna Szydło – oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzier-
żawcy. 
Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 8
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
Obecnych na posiedzeniu – 8

 
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.
Anna Szydło - oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzier-
żawcy. 
Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 8
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
Obecnych na posiedzeniu – 8

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

Anna Szydło – dwie działki stanowią współwłasność osób fizycznych . Teren nie jest objęty zapisami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabycie jest zasadne gdyż w terenie działki

stanowią fragment chodnika oraz pas zieleni , a działki znajdują się  w bezpośrednim sąsiedztwie

przedmiotowej nieruchomości stanowią własność gminy. 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 8
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
Obecnych na posiedzeniu –8

Projekt Nr DU 116
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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
Anna Szydło –  działka stanowi tereny zielone i jest wydzierżawiana właścicielowi sąsiedniej działki.

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 8
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
Obecnych na posiedzeniu – 8 

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

Anna Szydło – z działki korzystają właściciele sąsiedniej działki zabudowanej , część tej działki jest 
przeznaczona na tereny zielone, część na miejsca postojowe i na drogę dojazdową oraz część 
u8sługowa dla zabudowanej nieruchomości- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”-8 
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0  
Obecnych na posiedzeniu –8 

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
Anna Szydło – działka zbywana na rzecz właściciela sąsiedniej działki zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego jest to teren dróg publicznych i drogi zbiorcze nie mniej jednak 
zarząd drogi powiatowej wyraził opinie , ze nie jest przeznaczona pod pas drogowy nie ma 
przeszkód , żeby zbyć. 
Wynik głosowania:

Głosów „ZaZa”- 8
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
Obecnych na posiedzeniu – 8

Projekt Nr 124 
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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 zawie-

ranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest  ta sama nierucho-

mość 

Anna Szydło – dzierżawa jest przeznaczona do właściciela sąsiedniej działki nie można jej sprzedać 

bo tam jest wodociąg.  

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 8
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
Obecnych na posiedzeniu – 8

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.

Małgorzata Skiba – w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania ścieków Komunalnych
została wyznaczona Aglomeracja Sosnowiec w skład której wchodzą Gminy: Sosnowiec, Czeladź,
Katowice  i  Mysłowice.  Na  podstawie  analizy  rocznych  sprawozdań  zaistniała  konieczność
zaktualizowania  Aglomeracji  Sosnowiec  w  zakresie  obszaru  tej  aglomeracji  jak  i  w  zakresie
równoważnej liczby mieszkańców  w związku z tym konieczne jest podjęcie uchwały do zawarcia
porozumienia międzygminnego. 
Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 8
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
Obecnych na posiedzeniu – 8

Przewodnicząca Komisji Patrycja Juszczyk – kolejny punkt 

Informacja  Burmistrza  Miasta  Czeladź  dotycząca  kluczowych  inewstycji  realizowanych  przez

gminę Czeladź w 2019 roku 

Burmistrz  Miasta  Zbigniew  Szaleniec  –  na  bieżąco  o  wszystkich  inwestycjach  realizowanych

państwo pewnie wiecie bo wszystko jest zamieszczane na fb.  W tym roku realizujemy ogromne

zadania wymagające wielkiego zaangażowania i wysiłku 

- Budowa ścieżek rowerowych i ATR-ów  kontynuowana i rozpoczęta kilka miesięcy temu. Jesteśmy

bardzo zadowoleni z tempa wykonywanej pracy są już pierwsze efekty przy ul. Kombatantów. 
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-  skrzyżowanie  przy  ul.  Kombatantów  też  bardzo  sprawnie  przebiegają  utwardzenie  podłoża

nałożenie nakładki 

- pętla tramwajowa , 

-  inwestycje  na  Nowopogońskiej,  Borowej  ,  Legionów  nieco  wstrzymane  bo  będzie  wymiana

gazomierza 

-  prace  przygotowawcze  na  odległości  Wojkowickiej-  Szpitalnej   prace  rozpoczęły  się  od

przebudowy słupów oświetleniowych 

- sprawnie przebiegają prace miejsc postojowych przy Auby,  a biedronką 

- przebiega budowa alei szpitalnej  sprawnie prace za miesiąc powinna być gotowa.

- miejsca parkingowe  przy ul. 17 lipca oraz przy przedszkolu nr 4 

- przebiegają prace alei na Grodzieckiej  jest już ścieżka rowerowa prace przebiegają sprawnie 

Zakończyła  się  inwestycja  przy  budowie  boiska  wielofunkcyjnego  realizowana   z  budżetu

obywatelskiego – remont nawierzchni wszystkich alejek w parku przy 21 Listopada 

- ul. Spacerowa kolejna duża  inwestycja drogowa 

- realizowana jest  inwestycja wzmocnienia i  odnowienia budynku SP 7 

- oddaliśmy tężnię w Parku  Grabek 

Przebudowa i budowa i  remont warsztatów elektrycznych już z zewnątrz i w środku widać efekt,

do końca września zakończą się prace.  Efekt jest bardzo ładny – jeszcze Cechownia nam zostaje 

Nabiera wyglądu  kolejny budynek Konarzewskich na ul. Rynek 22 

Przetargi ogłoszone na kolejne inwestycje 

Bawialnia wyłanianie dzierżawcy otwarcie oddanie ok. 1 miesiąca . Po przetargu zmieściliśmy się w

kwocie założonej,   stadion CKS-u  w tym roku wykonamy  demontaż starych trybun na następny

rok  nowe trybuny  i  prawdopodobnie  remont  trybuny  głównej  i  kontynuacja  budowy  stadionu

lekkoatletycznego   W  planach  mamy  przetargi  ogłoszone  na   budowę   chodników  miejsca

parkingowe, nakładki. 

Przewodnicząca Komisji  Patrycja Juszczyk – udało nam się połączyć dwa punkty, proszę bardzo

może państwo macie jakieś pytania? 

Zofia Bazańska  chciałam zapytać o basen 

Prezes Czeladzkich Wodociągów  – przygotowujemy całe zaplecze, żeby uzyskać dofinansowanie ,

na podstawie tego projektu jest wniosek do banku celem uzyskania pożyczki na ten cel.  

Pisanie tego wniosku, jest już na końcowym etapie, wzór takiego wniosku musieliśmy już   przesłać
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do Urzędu Marszałkowskiego, żeby uzyskać opinie , po pierwszej weryfikacji w urzędzie uzyskaliśmy

opinie pozytywną . 

Byliśmy w innych gminach  oglądać  podobne obiekty,  żeby  zaczerpnąć  wiedze  na  temat  takich

obiektów.  Na  bazie  programu   funkcjonalno  –  użytkowego  ogłosimy  przetarg  ,  jeszcze  się

wstrzymujemy, gdyż trwają rozmowy z panem, który dzierżawi restaurację przy basenie. Chcieliśmy

się upewnić, ze wpisze się on dokładnie w aranżację . Takie wstępne zapewnieni otrzymaliśmy do 2

tygodni  mamy otrzymać projekt  od tego dzierżawcy .  Z  ciekawostek  to wiemy,  że   restauracja

będzie się nazywała Młyn , chciałby zamontować koło młyńskie. 

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – chodziło nam głównie o to, że albo dzierżawca wykona

porządny remont i dostosuje się do całości, albo my to wpiszemy w nasz projekt i ogłosimy wolny

przetarg na dzierżawę.  Wybrał opcję pierwszą i bardzo się cieszę wtedy umowa dzierżawy będzie

na dłużej. 

Prezes Czeladzkich Wodociągów – były badania gruntu i  do przetargu zostanie dołączona taka

ekspertyza. Celem wyjaśnienia pan również określił  się, że w terminie do  1 czerwca 2020 roku

wykona remont. 

Zastępca Burmistrza Elżbieta Dmitruk –  pan ma wizję, która nam się bardzo spodobała, pan złożył

deklarację, że do 2 tygodni przedstawi nam wizualizację 

Przewodnicząca Komisji Patrycja Juszczyk – o jakie środki będziemy się starać? 

Prezes Czeladzkich wodociągów – pożyczka jest w granicach 9 mln. zł  

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – to potencjalny koszt inwestycji, my prawdopodobnie mamy

w budżecie 2 mln zł i ubiegalibyśmy się o 7 mln. zł. 

Przewodnicząca Komisji Patrycja Juszczyk – kolejny punkt  dotyczący planów inwestycycjnych na

lata 2020 – 2023 ; m.in. centra przesiadkowe – został  omówiony w poprzenim punkcie 

Sprawy Bieżące: 

Odczytanie pisma DU-RM.0002.11.2019 w sprawie przyznania dotacji dla Ogródków działkowych

„Gwarek”. oraz pisma w sprawie zaplanowania w budżecie na 2020 rok środków na remont drogi

łączącej ulicę Piaskową z ulicą Prostą . 

Komisja  zgodnie  postanowiła  przekazać  ww.  pisma  do  Burmistrza  w  celu  ewentualnego

uwzględnienia w budżecie na 2020 r. 

Przewodnicząca  Patrycja  Juszczyk  –  po  wyczerpaniu  porządku  obrad  dziękuję  i  zamykam

posiedzenie komisji.
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Prowadząca obrady wspólnej Komisji Prowadząca obrady wspólnej Komisji 

Przewodnicząca KomisjiPrzewodnicząca Komisji Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
Rozwoju i Polityki PrzestrzennejRozwoju i Polityki Przestrzennej             Skarg Wniosków i Petycji             Skarg Wniosków i Petycji 

      Patrycja Juszczyk Patrycja Juszczyk     Jarosław Deleska     Jarosław Deleska 

W  załączeniu:

Lista Obecności 

Protokół napisano dnia  …………….

Protokolant: Joanna Kwarciana

Protokół umieszczono w BIP 
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