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Protokół z Komisji

Rozwoju i Polityki Przestrzennej

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej,  w związku z planem pracy oraz
skierowanymi do komisji uchwałami.

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Monika Pawlik

Porządek obrad:

• Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

• Omówienie informacji o przygotowaniu do realizacji zadań ze środków

unijnych na lata 2017-2020 z uwzględnieniem jednostek podległych (oraz spółek).

• Sprawy bieżące.

Czas trwania posiedzenia: 1:15 (14:00 do 15:15)

Frekwencja Radnych:
1. Monika Pawlik
2. Wojciech Maćkowski

3. Ewa Fronczek

4. Patrycja Juszczyk

5. Zofia Bazańska

6. Irena Owczarz

Nieobecni Radni:

1. Stanisław Pisarek

2. Marek Jarno

Kierownictwo Urzędu:
•Burmistrz ds. komunalnych E. Dmitruk
•Kierownik Małgorzata Skiba

Pozostałem osoby obecne na posiedzeniu komisji:

Ustalenia i rozstrzygnięcie:
•omówiono materiał przygotowany zgodnie z planem pracy.

Przebieg obrad:
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M. Pawlik – witam na posiedzeniu komisji, porządek jest następujący:

• Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

• Omówienie informacji o przygotowaniu do realizacji zadań ze środków

unijnych na lata 2017-2020 z uwzględnieniem jednostek podległych (oraz spółek).

• Sprawy bieżące.

M. Pawlik – proponuje przejść do projektu uchwały.  Projekt nr 1 / 2017 (EAP)w sprawie wprowadzenia regulami-
nu targowisk miejskich przy ul. Miasta Auby  i ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Państwo się zapoznaliście czy ktoś
ma pytania?
E. Dmitruk - dokonaliśmy poprawek, które nadzór zakwestionował. 
I. Mrozowska – to są tylko kosmetyczne zmiany dostaliśmy uwagi z nadzoru i je poprawiamy
W. Maćkowski – na jakim etapie jest przetarg hali targowej?
E. Dmitruk – do końca lutego otwarcie ofert jeżeli wpłyną?
W. Maćkowski – czyli do tego momentu oba targowiska działają? 
E. Dmitruk – tak 
M. Pawlik – głosujemy.
Głosowanie nad projektem
za – 6  
wstrz – 0 
przeciw – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 
M. Pawlik - Omówienie informacji o przygotowaniu do realizacji zadań ze środków
unijnych na lata 2017-2020 z uwzględnieniem jednostek podległych (oraz spółek). Proszę o wprowadzenie 
M.  Skiba  –  na dzień dzisiejszy nie  mamy żadnej  umowy podpisanej  ze  środków unijnych,  póki  co  zostało
zgłoszonych 5 wniosków. 4 zadania czekają na wyniki oceny, 2 zadania z termomodernizacji urzędu i żłobka i
modernizacja parku Grabek i oświetlenia ulicznego. Do wtorku będziemy składać wniosek dot. kopalni Saturn.
Jeżeli chodzi o przygotowanie samych inwestycji, są one przygotowane czekamy tylko na wynik oceny. 
I. Mrozowska – my również cały czas przygotowujemy się również do przetargów.
Z. Bazańska – jaka jest szansa na pozyskanie środków?
M. Skiba – no to są wszystko konkursy czekamy na ich rozstrzygnięcia. 
Z. Bazańska – a żłobek?
M. Skiba – ten wniosek został w marcu złożony. 
P. Juszczyk - czy myślimy już jaka to będzie forma działalności kulturalnej?
W. Maćkowski – Czy ktoś szacował jakie to są koszty remontu Cechowni?
E. Dmitruk – nie liczyliśmy jeszcze.
P. Juszczyk – zasadnym jest zastanowić się czy jest sens ubiegać się tam o środki i angażować własne środki.
Jeżeli to nie przyniesie większych korzyści.
E. Dmitruk – ale np. mieszkańcy pozytywnie oceniają galerie elektrownie.
W. Maćkowski - koszt projektu?
M. Skiba – koło 400 000,00zł. 
I. Owczarz – jeżeli powstanie cechownia to będzie ten budynek przyciągał osoby z zewnątrz.
M. Pawlik – przechodzimy do kolejnego pkt. Ja mam pytanie czy urząd podjął jakieś zadania w kierunku tego
smogu?
E. Dmitruk – odbyło się spotkanie dot. organizacji, które zajmuje się badaniem tego powietrza, nie mam tutaj
większej wiedzy.
M. Skiba – Czeladź  wypadła nie najgorzej. 
P. Juszczyk – mamy instrumenty narzędzia by radzić sobie ze smogiem? Po rozmowie z panią komendant SM
wiem ze mieszkańcy palą niskiej jakości węglem. 
E. Dmitruk – straż puka do drzwi,  ale ciężko jest to zbadać bo ktoś ma przy piecu coś innego a w piecu coś
innego.
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E. Fronczek – musieli by wchodzić rano kiedy jest wygaszone w piecu. 
Z. Bazańska – w jaki stanie jest urząd?
E. Dmitruk – prace idą zgodnie z harmonogramem. Nie mamy opóźnienia. 
M. Pawlik – Jeżeli nie ma więcej pytań, zamykam posiedzenie komisji.

Protokołował Mateusz Bochenek

Przewodniczący Komisji         

Rozwoju i Polityki Przestrzennej   

Monika Pawlik                

Data napisania protokołu :27.01.2017 r.

Data podpisania protokołu :..............................
Data przekazania protokołu do BIP : …...........
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