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    Protokół z posiedzenia Komisji
Rozwoju i Polityki Przestrzennej

z dnia 25 lipca 2018 r.               

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

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z skierowanymi do
komisji uchwałami.
Prowadzący obrady: Przewodnicząca komisji Monika Pawlik
Porządek obrad:
1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

Czas trwania posiedzenia: 0:12 (15:30 do 15:42)
Frekwencja Radnych:
•Monika Pawlik
Marek Jarno

Zofia Bazańska

Ewa Fronczek

Nieobecni:
•Wojciech Maćkowski
•Irena Owczarz
•Patrycja Juszczyk
•Stanisław Pisarek

Kierownictwo Urzędu:
Z-ca Burmistrza ds. komunalnych Elżbieta Dmitruk

Pozostali Uczestnicy :
Marta Grzegórzko – Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

Pozytywnie zaopiniowano projekty :

Projekt Nr 97
w sprawie wzniesienia pomnika w postaci lwa wykonanego z brązu na cokole z granitu 
upamiętniającego Orlęta Lwowskie oraz 100. rocznicę bohaterskiej śmierci Jurka Bitschana
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Projekt Nr  98
w sprawie  oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. 
Asfaltowej w Czeladzi, oznaczonej numerem działki 42/5 arkusz mapy 6, o powierzchni 524 m2 na 
okres 10-ciu lat.

M.Pawlik- Witam Państwa na  posiedzeniu  komisji  Rozwoju  i  polityki  przestrzennej.  Witam Panią
Burmistrz,  pracownika  wydziału  Nieruchomości,  witam  serdecznie  kolegów  i  koleżanki  Radnych.
Proszę państwa dzisiaj tylko mamy jeden punkt w porządku obrad komisji mianowicie zaopiniowanie
materiałów sesyjnych w tym 2 projekty uchwał. Przejdziemy do pierwszego projektu uchwały nr 97 w
sprawie  wzniesienia  pomnika  w  postaci  lwa  wykonanego  z  brązu  na  cokole  z  granitu
upamiętniającego  Orlęta  Lwowskie  oraz  100.  rocznicę  bohaterskiej  śmierci  Jurka  Bitschana,  tutaj
mamy też uzasadnienie do tej uchwały, nie wiem czy Pani Burmistrz chce coś powiedzieć

E. Dmitruk- Jeśli  mogę, pamiętacie Państwo z pewnością w momencie kiedy doszło do usunięcia
pomnika na rondzie przy ulicy Wiejskiej, wnioskowaliśmy do powiatu o umieszczenie tam pomnika
Jurka  Bistchana,  wydaje  nam się  ta  osoba  godna do  tego  aby  obelisk  został  temu  poświęcony,
niestety powiat nie wyraził zgody. W tej chwili dostaliśmy propozycję fundacji, która promuje tego typu
osoby, które się przysłużyły historii. Pomnik jest w określonej bryle, czyli tutaj nie mamy dowolności po
naszej  stronie  leżało  by  przywiezienie  tego  pomnika,  posadowienie  go.  Pan  Burmistrz  uznał,  że
miejscem godnym do posadowienia  tego pomnika będzie  skwer,fragment,  który  jest  również przy
rondzie ul. Wiejska ul. Trznadla i ul. Zwycięstwa. Myślę, że jeśli państwo pozytywne zaopiniują projekt
będziemy w stanie godnie do samego monumentu przygotować, wstępnie robiliśmy taki projekt będzie
to kwadrat wyłożony płytami z dojściem od strony chodników ul. Zwycięstwa i od strony ul. Trznadla
przytniemy żywopłot,  tak żebyśmy mogli  zostawić tam miejsce na ewentualne składanie kwiatów i
uczczenie   miejsca.   Nakłady nie  będą wielkie,  od dawno walczyliśmy o to żeby nazwisko Jurka
Bitschana gdzieś tam się znalazło

M.Pawlik- czy wiemy Pani Burmistrz jakich wymiarów będzie ten pomnik?

E.Dmitruk- nie mam jeszcze tej wiedzy myślę, że w momencie kiedy dostaniemy wizualizację tego
pomnika to o jego wymiarach będziemy mogli  powiedzieć więcej być może  to się stanie jeszcze
dzisiaj, nie widziałam się z szefem w ciągu ostatnich 4 godzin także może coś dostał czego ja jeszcze
nie mam.

M.Pawilk- czy macie Państwo jakieś pytania?

Z.Bazańska- dlaczego nie można postawić tego pomnika na rondzie?

E.Dmitruk- powiat się nie zgodził ponieważ jest to grunt Skarbu państwa, jest w dyspozycji zarządcy
drogi i powiat nie wyraził zgody. Po prostu taki kierunek idzie z naszego rządu, na żadnych rondach,
tego typu miejscach nie umieszczamy pomników.
 
M. Pawlik- przystępujemy do głosowania projektu nr 97 . Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu nr
97?

Głosowanie projektu nr 97:

za-4
przeciw-0
wstrz-0

wstrz-2/4



B-RM.0012.46.2018
Rozstrzygnięcie-opinia pozytywna.

Z.Bazańska – kiedy będzie odsłonięcie?

E.Dmitruk- zastanawiamy się nad tym z Panem Burmistrzem jaka data byłaby właściwa. Niewątpliwie
nie data 11 listopada, zakładając, że wtedy uroczystości z górnej półki będzie bardzo dużo a intencją
autrów jest żeby to była uroczystość z wielką pompą i odpowiednio na wysokim szczeblu i myślę, że
znajdziemy tutaj godny termin.

M.Pawlik-  Zosiu tutaj w uzasadnieniu nie wiem czy zwróciłaś uwagę na samym końcu pisze, że
wstępne odsłonięcie pomnika miałoby by nastąpić 21 listopada

Z.Bazańska- dlatego pytam

E.Dmitruk- my dogrywamy te szczegóły

Z.Bazańska- oni wystąpili z tą inicjatywą?

E.Dmitruk- oni wystąpili do nas z inicjatywą, chcąc podkreślić, że tego typu pomników będzie tylko 25
w całej Polsce więc jak gdyby miasto, które będzie miało tego typu pomnik będzie już nobilitowane w
jakiś sposób 

Z.Bazańska- a skąd się dowiedzieli, że chcemy taki pomnik?

E.Dmitruk- przyjechali, ponoć argumentacja była taka, ja nie wiem bo mnie było przy tej rozmowie, że
tak dużo się mówi o naszym mieście i  tak dużo się w tym mieście dzieje, że członkowie fundacji
uznali, że jest to miasto godne aby wznieść tego typu pomnik

M. Pawlik- podobno bardzo im się spodobał ten pomnik, który tutaj jest  tzw. Kieł

M.Jarno- dlaczego ten pomnik w formie lwa?

Z. Bazańska- bo to będzie na Szlaku Orląt Lwowskich

M.Pawlik- przystępujemy do omówienia projektu uchwały nr 98 w sprawie  oddania w dzierżawę w
drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  położonej  przy  ul.  Asfaltowej  w  Czeladzi,  oznaczonej
numerem działki 42/5 arkusz mapy 6, o powierzchni 524 m2 na okres 10-ciu lat. Mamy tutaj Panią z
wydziału Gospodarki Nieruchomościami, już rozmawialiśmy przed.

M.  Grzegórzko –  Nie  było  wszystkich  więc  powtórzę.  W okolicach  ulicy  Asfaltowej  znajduje  się
infrastruktura  należąca  do  Tauronu,jest  to  infrastruktura  związana  z  liniami  przesyłowymi  i  teraz
kwestia  jest  taka,  że   działki  należące  do  firmy  Tauron,  przedzielone  są  jedną  działką  gminną  i
ponieważ Tauron planuje zarówno modernizacje jak i remont na tym obszarze  urządzeń związanych z
przesyłem to zasadnym jest, żeby mogli użytkować działkę, która stanowi własność gminy 

M.Pawlik- poza tym są tam też urządzenia elektryczne

M. Grzegórzko- one si ę już tam znajdują

E.Dmitruk- ta działka jest za wąska jeśli chodzi o działkę budowlaną
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M. Grzegórzko- dokładnie, gmina nie jest w żaden inny sposób wykorzystać, bo te urządzenia się już
tam znajdują a dodatkowo ten remont, modernizacja tych urządzeń przyczynia się do  tego

E. Fronczek- to jest to gdzie obecnie jadąc od Gliwickiej

M. Grzegórzko- chodzi o część działki, która jest już ogrodzona przez Tauron nie mówimy o działce ,
która wychodzi poza teren, ona przedziela te urządzenia, z jednej strony są i z drugiej nie mówimy o
zajęciu chodnika drogowego czy fragmentu drogi asfaltowej

E. Fronczek- tam gdzie jest budynek taki jeden

M. Grzegórzko- jest budynek, rozdziela te tereny 

M.Pawlik- przystępujemy do głosowania projektu nr 98. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały?

Głosowanie projektu nr 98:

za-4
przeciw-0
wstrz-0
Rozstrzygnięcie-opinia pozytywna.

M.Pawlik-  czy  państwo  maja  jakieś  pytania  do  pani  Burmistrz?  Zamykam  posiedzenie  Komisji
Rozwoju i polityki przestrzennej. Dziękuje serdecznie. 

Protokołowała Przewodnicząca

Milena Kubasik- Janicka                Monika Pawlik

Data napisania protokołu :26.07.2018

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