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 Protokół Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 
 z dnia 27 października 2017 r.

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

Zwołujący:  Przewodniczący  Komisji  

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji  Monika Pawlik

Czas trwania posiedzenia 0:00 (14:00 –  ) 

Porządek obrad: 

 Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
 Stan gospodarki wodno – ściekowej w mieście. Zrealizowane inwestycje ZIK za okres 9 
miesięcy 2016 roku
 Ocena wykonania zadań inwestycyjnych w mieście za 10 miesięcy roku 2017 oraz informacja
dotycząca zadań realizowanych przez spólki gminne CTBS, ZBK, ZIK
 Sprawy bieżące.

Frekwencja: 

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

Członkowie komisji nieobecni na komisji- Patrycja Juszczyk 
Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: 

1. Burmistrz – Zbigniew Szaleniec 
2. Z-ca Burmistrza E. Dmitruk
3. Anna Młodecka – Naczelnik wydziału Gospodarki Nieruchomościami
4. Ilona Mrozowska – kierownik MZGK 
5. Ewa Kiedrzyn – Dyrektor ZBK 
6. Małgorzata Skiba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnetrznych
7. Marcin Łazarz – pracownik w/w wydziału 

Ustalenia i rozstrzygnięcia: 
Komisja zaopiniowała uchwały: 
PROJEKT NR 115

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź na lata 2017 – 2020 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”

Projekt Nr 100 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 132/2 arkusz 
mapy 55 o powierzchni 58 m2 położonej przy ulicy Prostej w Czeladzi 

Projekt Nr 101
w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 21/3 arkusz
mapy 50 o powierzchni  318 m2 stanowiącej fragment ulicy Handlowej w Czeladzi

Projekt Nr 102
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 60/6,  61/6,
62/6 arkusz mapy 18 o łącznej powierzchni 671 m2 oraz udziału wynoszącego 1/ 2 części w działce
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62/9 i  udziału wynoszącego 1/7 części w działce 62/8 arkusz mapy 18 położonych w okolicy ulicy
Łączkowej w Czeladzi 

Projekt Nr 103
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 60/7,  61/7,
62/7 arkusz mapy 18 o łącznej powierzchni 786 m2 oraz udziału wynoszącego 1/ 2 części w działce
62/9 i udziału wynoszącego 1/7 części w działce 62/8 arkusz mapy 18 położonych w okolicy ulicy
Łączkowej w Czeladzi 

Projekt Nr 104 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  oznaczonej  numerami działek 97/3,  98/1,
99/1,100/1 arkusz mapy 5 o łącznej powierzchni 684 m2 położonej w okolicy ulicy Grodzieckiej  w
Czeladzi 

Projekt Nr 105
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części  nieruchomości oznaczonej numerem działki 94/21
arkusz mapy 19 o łącznej powierzchni około 4900 m2 położonej w okolicy ulicy Stanisława Staszica w
Czeladzi 

Projekt Nr 106 
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 10/7 arkusz
mapy 58 o powierzchni  1125 m2 położonej przy ul. Rzemieślniczej  8 w Czeladzi.

Projekt Nr 107 
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 178 arkusz
mapy 43 o powierzchni  2981 m2 położonej przy ul. Borowej w Czeladzi.

Projekt Nr 108
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 10/42 
arkusz mapy 58 o powierzchni  806 m2 położonej przy ul. Matejki 24 w Czeladzi.

Projekt Nr 109 
w sprawie sprzedaży  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  numerem  działki  10/21
arkusz mapy 58 o powierzchni  526 m2 położonej przy ul. Rzemieślniczej  9 w Czeladzi
Projekt Nr 116 (EAP)
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Czeladź 
oraz tymczasowych pomieszczeń 

Projekt Nr 126 (EAP)
w sprawie nadania nazwy ulicy

Projekt Nr 127 (EAP)
W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

_________________________________________________________________________________
Przebieg obrad

Monika  Pawlik -   otwarcie  posiedzenia  komisji,  powitanie   władz  miasta,  członków  komisji,
naczelników i kierowników wydziałów. 

 Zaopiniowanie projektów uchwał. 

PROJEKT NR 115

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź na lata 2017 – 2020 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”.

Głosowanie
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Za – 
Przeciw - 
Wstrz. się – 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt Nr 100 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 132/2 arkusz 
mapy 55 o powierzchni 58 m2 położonej przy ulicy Prostej w Czeladzi 

Głosowanie
Za – 
Przeciw - 
Wstrz. się – 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt Nr 101
w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 21/3 arkusz
mapy 50 o powierzchni  318 m2 stanowiącej fragment ulicy Handlowej w Czeladzi

Głosowanie
Za – 
Przeciw - 
Wstrz. się – 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt Nr 102
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 60/6,  61/6,
62/6 arkusz mapy 18 o łącznej powierzchni 671 m2 oraz udziału wynoszącego 1/ 2 części w działce
62/9 i udziału wynoszącego 1/7 części w działce 62/8 arkusz mapy 18 położonych w okolicy ulicy
Łączkowej w Czeladzi 

Głosowanie
Za – 
Przeciw - 
Wstrz. się – 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt Nr 103
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 60/7,  61/7,
62/7 arkusz mapy 18 o łącznej powierzchni 786 m2 oraz udziału wynoszącego 1/ 2 części w działce
62/9 i udziału wynoszącego 1/7 części w działce 62/8 arkusz mapy 18 położonych w okolicy ulicy
Łączkowej w Czeladzi 

Głosowanie
Za – 
Przeciw - 
Wstrz. się – 
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Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt Nr 104 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  oznaczonej  numerami działek 97/3,  98/1,
99/1,100/1 arkusz mapy 5 o łącznej powierzchni 684 m2 położonej w okolicy ulicy Grodzieckiej  w
Czeladzi 

Głosowanie
Za – 
Przeciw - 
Wstrz. się – 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt Nr 105
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części  nieruchomości oznaczonej numerem działki 94/21
arkusz mapy 19 o łącznej powierzchni około 4900 m2 położonej w okolicy ulicy Stanisława Staszica w
Czeladzi 

Głosowanie
Za – 
Przeciw - 
Wstrz. się – 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt Nr 106 
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 10/7 arkusz
mapy 58 o powierzchni  1125 m2 położonej przy ul. Rzemieślniczej  8 w Czeladzi.

Głosowanie
Za – 
Przeciw - 
Wstrz. się – 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt Nr 107 
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 178 arkusz
mapy 43 o powierzchni  2981 m2 położonej przy ul. Borowej w Czeladzi.

Głosowanie
Za – 
Przeciw - 
Wstrz. się – 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt Nr 108
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 10/42 
arkusz mapy 58 o powierzchni  806 m2 położonej przy ul. Matejki 24 w Czeladzi.

Głosowanie
Za – 
Przeciw - 
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Wstrz. się – 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt Nr 109 
w sprawie sprzedaży  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  numerem  działki  10/21
arkusz mapy 58 o powierzchni  526 m2 położonej przy ul. Rzemieślniczej  9 w Czeladzi
Głosowanie
Za – 
Przeciw - 
Wstrz. się – 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt Nr 116 (EAP)
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Czeladź 
oraz tymczasowych pomieszczeń 

Głosowanie
Za – 
Przeciw - 
Wstrz. się – 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt Nr 126
w sprawie nadania nazwy ulicy

Głosowanie
Za – 
Przeciw - 
Wstrz. się – 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt Nr 127 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Głosowanie
Za – 
Przeciw - 
Wstrz. się – 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Monika Pawlik – kolejny punkt porządku 

 Stan gospodarki wodno – ściekowej w mieście. Zrealizowane inwestycje ZIK za okres 9 
miesięcy 2016 roku

Przewodnicząca Komisji
Rozwoju  i Polityki Przestrzennej
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Monika Pawlik

Protokół  napisano 8 czerwca 2017r. 
Protokolant- Joanna Kwarciana
Protokół umieszczono w BIP, dnia  …………………………….
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