
SE-RM.0012.38.2017

 Protokół Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 
 z dnia 2 czerwca  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 – 15.55 ) 

Porządek obrad: 

 Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
 Rozliczenie realizacji zadań gminy wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości porządku w
gminach- rozliczenie harmonogram działań
 Stan zieleni miejskiej i zadrzewień (skwery,parki)
 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 72 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Projekt nr 74 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 9 arkusz mapy 
21 o powierzchni 412 m2 położonej przy ulicy Jana Kilińskiego w Czeladzi 

Projekt Nr 76
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa

Projekt Nr 77 – komisja nie opiniowała 
w sprawie: zmiany nazw noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź 

Projekt Nr 78 – komisja nie opiniowała
w sprawie: zmiany nazw noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź 

Projekt Nr 79 – komisja nie opiniowała

11



SE-RM.0012.38.2017

w sprawie: zmiany nazw noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź 

Przebieg obrad

Monika  Pawlik -   otwarcie  posiedzenia  komisji,  powitanie   władz  miasta,  członków  komisji,
naczelników i kierowników wydziałów. 
 Stan zieleni miejskiej i zadrzewień (skwery, parki ) 
Ilona Mrozowska – utrzymanie w czystości dróg gminnych, sprzątamy przystanki wiaty przystankowe
są w utrzymaniu firmy zewnętrznej, ustawiliśmy  nowe kosze, koszty wzrastają  bo trzeba dokupić
worki. Jeśli chodzi o zieleń miejska mamy na utrzymaniu: zieleń parkową, zieleń miejska , koszenie
trzy raz jeśli jest potrzeba to  więcej . Park Alfred  drzewostan młody pozostałe parki drzewa starsze ,
sukcesywnie  odnawiane.  Przegląd  parków  przeprowadzamy  raz  w  roku  pod  względem  stanu
zdrowotnego  drzew.  Przycinamy żywopłoty,  parki  sprzątamy  dwa  razy  w  tygodni,  urządzenia  są
przegadane  w parku raz w tygodniu plac zabaw naprawiamy sami w miarę swoich możliwości. W
ramach budowy miejsc postojowych miejsca wyciętych drzew dokonano nasadzeń  nowych
 drzew. W klombach pojawiły się kwiaty.  
Ewa Fronczek – na miesicie widać pracę jaka wykonuje MZGK 

Ilona Mrozowska  – czyścimy oraz konserwujemy fontanny 

Monika Pawlik – koszenie traw, czy w umowie  określone są daty koszenia 

Ilona Mrozowska – daty są określone, ale jeśli jest potrzeba koszenia wcześniej to  wykonujemy. 

Zofia Bazańska – drogi czy już coś się działo 

Ilona Mrozowska – jeszcze nie na następny tydzień zaczniemy łatać drogi. 

Irena Owczarz – Milowicka droga  jest w strasznym stanie 

Elżbieta Dmitruk – remont  drogi Satrunowskiej zacznie się  już lada chwila 

Stanisław Pisarek –  ilość zakupionych  koszy czy to przypadkiem nie za dużo 

Zbigniew Szaleniec – i tak ciągle słyszę że koszów jest za mało

Monika Pawlik – kolejny punkt porządku 

 Rozliczenie realizacji zadań gminy wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości porządku w
gminach- rozliczenie harmonogram działań

Małgorzata  Skiba – na terenie  gminy odpady komunalne podzielone są na odpady zmieszane ,
odbiór z zabudowy wielomieszkaniowej odbywa się nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, z zabudowy
jednorodzinnej  nie  rzadziej  niż  raz  w  tygodniu.  Odpady  zbierane  selektywnie  w  systemie
pojemnikowym –zbierane są co najmniej jeden raz na tydzień., w systemie workowym odbierane są
jeden raz  w  miesiącu.  Mieszkańcy  mogą również  bezpłatnie  oddawać odpady zielone  do  punktu
selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  przy  ul.  Szyb  Jana  w  Czeladzi.  Ilość  odpadów
utrzymuje od dwóch lat na stały poziomie. 
Analiza za 2016 gmina spełniła wszystkie kryteria wynikające z przepisów prawa. Nie ma przekroczeń.
Koszty funkcjonowania systemu ok 4 mln. Koszty odbierania i zagospodarowania odpadów  3 mln,
zakup koszy ulicznych oraz edukacje ekologiczna 160 067,00 zł likwidacja dzikich wysypisk – 32 tys.,
koszty  administracyjne,  ok 240 tys.  Akcje  w przedszkolach,  szkołach gra edukacyjna na stronach
internetowych. Kontenery również są opróżniane w ramach kosztów działania tego system. 

Monika Pawlik  - opłata od mieszkańców zostaje na tym samym poziomie. 

Zbigniew Szaleniec – po przetargu na kolejne 2,5 roku koszty śmieci  nie wzrosły i jest szansa że tak
zostanie. 
Małgorzata Skiba - Poprawa jakości i świadomość mieszkańców o segregacji jest dużo lepsza. 
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Elżbieta Dmitruk – big baki – pojemnik na odpady przy remoncie – teraz, żeby wypożyczyć musi być
zgoda zarządcy i  wyznaczone miejsce, gdzie ma  go usadowić.

Marcin Łazarz –jest  nowa umowa od 1 lipca,  każdy wydawany worek ma być spisany i  będzie
nadawany numer, żeby one potem nie były pozostawiane. Klient będzie podpisywał odebranie big
baka,  wiec ułatwi  to dotarcie do takiego mieszkańca. 

Zofia Bazańska – czy SA  rejony, gdzie śmieci nie są segregowane zgłaszacie to gdzieś?

Marcin Łazarz – tak, ale współpraca ze spółdzielniami jest trudna u nas ta segregacja nie jest zła jest
intensywnie wpajana i przynosi efekty. 

Elżbieta Dmitruk –  jest propozycja wyjazdowa do Alby aby zobaczyć jak wygląda segregacja śmieci. 

Monika Pawlik – myślę, że po wakacjach można zaplanować taki  wyjazd.

Kolejny punkt porządku 
 Opiniowanie projektów uchwał. 

Projekt nr 72 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Anna Młodecka – deweloper wybudował  domki  jednorodzinne  problem z numeracją  porządkową
właściciele zaproponowali ulice Parkową 
Głosowanie
Za – 7
Przeciw - 0
Wstrz. się – 0
Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt nr 74 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 9 arkusz mapy
21 o powierzchni 412 m2 położonej przy ulicy Jana Kilińskiego w Czeladzi 

Anna Młodecka – działka trójkąt przy ul. Staszica była słabo zagospodarowana jeden z właścicieli
zawnioskował o nabycie 

Głosowanie
Za – 6
Przeciw - 0
Wstrz. się – 1
Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Projekt Nr 76 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od skarbu państwa 

Anna Młodecka - Gmina wystąpiła z wnioskiem do Starosty Będzińskiego o dokonanie darowizny.
Działki są utrzymywane przez Gminę stanowią drogi urządzone jak i nieurządzone oraz ciągi piesze.  

Głosowanie 
Za – 7 
Przeciw – 0 
Wstrz. się – 0 
Projekt zaopiniowany pozytywnie 
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Monika Pawlik – komisja nie będzie opiniować projektów uchwał 77, 78,79 . Projekty będą wycofane 
z porządku obrad. 

Projekt Nr 77 
w sprawie: zmiany nazw noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź
Projekt Nr 78
w sprawie: zmiany nazw noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź 
Projekt Nr 79
w sprawie: zmiany nazw noszących znamiona komunizmu w mieście Czeladź 

Elżbieta Dmitruk – na sesji będzie wprowadzony jeszcze jeden projekt uchwały, który cały czas jest 
jeszcze ustalany z radcą

Anna Młodecka – w związku z likwidacja ZBK zachodzi konieczność delegowania zadań związanych
z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych na CTBS, nie mamy takiej  uchwały,  która pozwalałaby
panu burmistrzowi samodzielnie przekazać nieruchomości  na okres 10 lat na rzecz CTBS, w związku
z powyższym przedstawiamy ten projekt.

Stanisław Pisarek – które nieruchomości może warto je wymienić

Paweł Wojtusiak  - wyszczególnienie tych nieruchomości mogłaby być problem, musielibyśmy ciągle
zmieniać tą uchwałę. Moim zdaniem będą to częste przypadki i będą komplikacje. Np. osiedle Nowotki
bo nie  są w całości  w jednych rękach, część klatek jest  wspólnotą  część należy do gminy.  Jeśli
enumeratywnie wymienimy w tej uchwale ulice, a scalimy dwie wspólnoty w jedna będziecie usieli
Państwo znowu podejmować uchwałę. 

Anna Młodecka – jest nabywanie działek przyległych , łączenie wspólnot. 

Zbigniew Szaleniec -  nie rozumiem pana obaw, że co że dołączymy coś co nie jest nasze, rozdamy
cos?

Stanisław  Pisarek –  gmina  jest  właścicielem  nieruchomości,  te  nieruchomości  zostaną
odprowadzone do CTBS. W momencie , kiedy trafią do zarządu przez  CTBS, a CTBS  jest spółką to
co my mamy jako gmina.  Uważam, że  niekoniecznie  można oddawać CTBS w zarządzanie  tych
nieruchomości. Dwa lata temu podjęliśmy uchwałę, że Pan Burmistrz może samodzielnie podejmować
decyzje o sprzedaży udziałów w spółce. Pan może jutro bez naszej zgody sprzedać 30% lub 70 %
udziałów to w momencie spółka stanie się spółka prywatną. 

Paweł Wojtusiak  - może należy wyjaśnić na czym ma polegać użytkowanie tych nieruchomości, Pan
Burmistrz zadecydował, aby to jeden podmiot zarządzał polityką mieszkaniową. Szukaliśmy różnych
form w jaki sposób to należy zrobić, tak aby jak najmniejsze koszty były dla gminy. Dotychczas wpływy
z czynszów wpływały tu do gminy i wynosiły 6,5 mln zł . To wpływało do ZBK-u i oni powinni tymi
wpływami się rządzić, aby zaspakajać potrzeby tych lokali. Jeśli dobrze kojarzę to państwo rok rocznie
dotowaliście ZBK . Naszą ideą jest to, żeby z tych pieniędzy, które są z czynszów robić wszystko bez
dodatkowych nakładów z gminy. Jeśli będziemy o coś prosić gminę bo jesteśmy spółką to tylko na
jakieś super rzeczy.  Zgodnie z tą regułą wymyśliliśmy, aby przejąć te budynki w użytkowanie. To my
będziemy płatnikiem gminy. 

Stanisław Pisarek – gmina wystawi rachunek ?

Paweł Wojtusiak  - tak gmina wystawi rachunek za użytkowanie. Prawo użytkowo – odpłatne. 

Elżbieta Dmitruk- gmina dalej jest właściciele, a CTBS płaci za użytkowanie

Paweł Wojtusiak   - wszystkie przychody z czynszów będą nasze do nas ludzie będą wpłacać i do
nas będą mieć pretensje. Moje przychody zwiększają się o te 6,5 mln. zł , ale i dodatkowy koszt w
wysokości ok. 4,5 mln. zł które muszą zapłacić wspólnotą. Zostaje 2mln. zł , zwiększam zatrudnienie
co  jest  jednoznaczne z  tym ,że  zwiększają  się  koszty  wynagrodzeń,  zwiększają  się  usługi,  które
muszę  kupić  (koszeni,  sprzątanie),  ale  zakładam  ,że  starczy  mi  to  i  nawet  ciutka  mi  zostanie.
Dotychczas na każde remonty państwo dawaliście pieniądze. 
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Zbigniew Szaleniec – jeszcze proszę mieć to na względzie, ze nie wszyscy płacą czynsz. 

Paweł Wojtusiak   -  powinno być dużo więcej, ale  zakładam, że ktoś nie będzie płacił. To właśnie
moje ryzyko biznesowe i ja je ponoszę, ale po drugiej stronie mam dobrego partnera. Na te zmiany
trzeba czasu bo to od razu się  nie zadzieje. 

Zbigniew Szaleniec – na te 10 lat na które przekazujemy nieruchomości, abyśmy tylko nie musieli
dokładać. Ja nie widzę, żadnego zagrożenia. 

Stanisław  Pisarek –   sprawa  jest  bardzo  poważna  jak  wartość  jest  tego  majątku,  który  mamy
przekazać 2 mln czy 100 mln. 

Zbigniew Szaleniec – co to za różnica 

Stanisław Pisarek – jest różnica bo jeśli mówimy o 100 mln. zł a ja nie wiem jaka jest wartość tych
nieruchomości , jakie pieniądze miasto będzie otrzymywać ja tego nie rozumie , nie przekonują mnie
argumenty pana Prezesa, ze pan nagle sobie poradzi, czyli ZBK sobie nie radziło, a pan da radę. Nie
wiem skąd ta pewność , że pan sobie poradzi . ZBK to bardzo dobre służby 

Zbigniew Szaleniec  – to nie tak że byliśmy zadowoleni ta ewolucja przyniesie tylko korzyści.  Było
dużo pracowników i za miast pieniądze inwestować w remonty, szły na płace. Spółce zawsze  naszej
możemy pomóc, spółka się zbilansuje to ruch który prowadzimy majątek nie oddajemy w obce ręce
mamy na tym kontrole i nie ma zagrożeń żeby szukać jakiś podejrzeń. 

Paweł Wojtusiak – większość budynków gminy to są już wspólnoty, i my już nimi zarządzamy dzięki
temu ruchowi lokale nie wykupione w gminie będą w użytkowaniu w spółce CTBS będą tam mieszkać
dalej Ci sami mieszkańcy i dalej płacić ten sam czynsz. Dla niech zmieni się o tyle , ze wszystkie
sprawy będą załatwiać w jednej jednostce. 

Stanisław Pisarek – powinniśmy się wszyscy radni dowiedzieć o jakich opłatach pan prezes mówił.
W  tak  ważnej  zmianie  poszukać  innego  rozwiązania  może  zewnetrzenego  zarządcy.  Głęboko
przeanalizować ja jestem przeciwny. Nie róbmy sobie konkurencyjności. 

Irena Owczarz – jestem za tym, aby nasze mieszkania były w jednych rekach. Gro mieszkań jest
socjalnych,  ciekawa  jestem  jak  pan  prezes  to  rozwiąże.  To  strasznie  duże  wyzwanie,  co  z
mieszkańcami, którzy nie płacą. 

Stanisław Pisarek – najgorszą reformą pozbycia się problemu jest  uwłaszczenie. Są różne metody.
Jako radny nie do końca wiem i nie potraficie mi jasno odpowiedzieć na pytanie ile to jest pieniędzy.
Pozbywamy się problemu. 

Irena Owczarz – my się nie pozbywamy tylko regulujemy. 

Elżbieta Dmitruk – przede wszystkim my się niczego nie pozbywamy nadal zasób mieszkaniowy
pozostaje na stanie gminy i właścicielem jest gmina . Moim zdaniem nie jest istotne jaka jest wartość
tych mieszkań. Jest 2400 mieszkań i tyle oddajemy.  W tej  puli 6,5 mln zł  czy 7 mln zł jak było w
poprzednich latach  jaką gminę ponosi ok 2,5 mln to płace, to jest 30%, a  jaka na remonty była to
kwota   460  tys.  to  nie  jest  nawet   10  %  tej   kwoty,  która  była  kosztem  gminy.  Usprawni  to
funkcjonowanie  zasobów ,spółka która się tym  profesjonalnie zajmuje i robi to skutecznie i zarządza
naszymi wspólnotami. Więc nie oddajemy podmiotowi nieznajomemu jest to  nasza spółka i mamy
pełną kontrolę. Spółka jest  100% spółką  gminy beze zgody prezes  nic nie zrobi. Nie wiedzę tutaj
żadnego zagrożenia. 

Zbigniew Szaleniec - obcych nie będziemy wpuszczać. Bo naszą spółkę mamy pod kontrolą. 

Elżbieta  Dmitruk –  spółka  nasza  dostała  wyzwanie  powinna  skutecznie  zarządzać  zasobami
mieszkaniowymi,  po  naszej  stronie  zostaną  te  zobowiązania,  aby  ściągać  te  zaległości  od
mieszkańców, którzy nie płacą. 

Paweł Wojtusiak  - Pani burmistrz tutaj wspomniała, że na  wynagrodzenia była  kwota ok. 2,5 mln zł
ja deklaruję , że będzie to kwota przynajmniej o 1 mln  mniejsza. Z przeznaczeniem na remonty. 
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Zbigniew Szaleniec -  jestem zdumiony zachowaniem pana radnego,  każe szukać  oszczędności. To
jest taki idealny moment na zaoszczędzenie tych pieniędzy. 

Stanisław Pisarek – mnie zależy na dobru gminy, szukam i nie jestem do końca przekonany. Na
razie jestem zaskoczony , że tak szybko to się dzieje. Chciałbym za tą uchwała głosować, ale nie
jestem przekonany. Czy taka umowa jest już przygotowana, czy można ją w trakcie wypowiedzieć. 

Zbigniew Szaleniec – rada upoważnia do wykonania. To moja odpowiedzialność i wykonanie. 

Monika Pawlik – jeśli pan ma wątpliwości proszę się umówić z panem prezesem  i on wyjaśni Pana
wątpliwości. 

Monika  Pawlik-   dziękuję, zamykam posiedzenie komisji. 

Przewodnicząca Komisji
Rozwoju  i Polityki Przestrzennej

Monika Pawlik

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