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Protokół Nr 0063-5/KILiŁP/07
z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego
w dniu 23 kwietnia 2007r.

Miejsce i czas posiedzenia: sala nr 305 Urzędu Miasta Tychy
00

Rozpoczęcie: godz. 15 , zakończenie 17

00

Obecnych:
6 radnych – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
− Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej ElŜbieta Kania,
− Skarbnik Miasta Urszula Dryka,
− Pracownicy Urzędu i jednostek samorządowych delegowani do referowania - wg listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek obrad:
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z czwartego posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego
w dniu 26 marca 2007r.
4.
Opiniowanie sprawozdania w wykonania budŜetu miasta Tychy za 2006r. w części dot.
przedmiotu działania Komisji.
5.
Koncepcja rewitalizacji kompleksu parkowego Paprocany w Tychach.
6.
Aktualny stan realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach”.
7.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały
Nr 0150/XXXVII/703/05 z dnia 01 września 2005 roku w sprawie lokalnych inicjatyw.
8.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na uŜyczenie nieruchomości
połoŜonej przy ul. Sportowej w Tychach na rzecz Rady Osiedla Jaroszowice-UrbanowiceWygorzele.
9.
Sprawozdanie z prac Komisji za 2006 rok.
9a. Pismo Rady Osiedla Teresa dot. zagospodarowania terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7
i Przedszkolem nr 17 na osiedlu „Teresa” w Tychach.
10. Odpowiedzi na wnioski Komisji z posiedzenia w dn. 26 marca 2007r.
11. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 1.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego
radny Józef Twardzik. Prowadzący obrady stwierdził quorum (obecnych 6 radnych wobec 7-mio
osobowego składu) pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie przystąpił do
realizacji porządku obrad.

Ad 2.
Prowadzący obrady zaproponował następującą zmianę do porządku obrad:
Wprowadzenie punktów:
 9a w brzmieniu: „Pismo Rady Osiedla Teresa dot. zagospodarowania terenu
pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 i Przedszkolem nr 17 na osiedlu „Teresa”
w Tychach”,
 dokonanie zamiany pkt 4 z pkt 5 porządku obrad.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
W związku z powyŜszym porządek obrad przyjął formę jak niŜej.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z czwartego posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego
w dniu 26 marca 2007r.
4. Koncepcja rewitalizacji kompleksu parkowego Paprocany w Tychach.
5. Opiniowanie sprawozdania w wykonania budŜetu miasta Tychy za 2006r. w części dot.
przedmiotu działania Komisji.
6. Aktualny stan realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach”.
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały
Nr 0150/XXXVII/703/05 z dnia 01 września 2005 roku w sprawie lokalnych inicjatyw.
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8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na uŜyczenie nieruchomości
połoŜonej przy ul. Sportowej w Tychach na rzecz Rady Osiedla Jaroszowice-UrbanowiceWygorzele.
9. Sprawozdanie z prac Komisji za 2006 rok.
9a. Pismo Rady Osiedla Teresa dot. zagospodarowania terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7
i Przedszkolem nr 17 na osiedlu „Teresa” w Tychach.
10. Odpowiedzi na wnioski Komisji z posiedzenia w dn. 26 marca 2007r.
11. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 3.
Protokół z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 26 marca
2007 roku Komisja przyjęła jednogłośnie.
Ad 4.
Przedstawiciel Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury Grzegorz Ratajski
przedstawił zebranym załoŜenia koncepcji rewitalizacji kompleksu parkowego Paprocany w Tychach
oraz udzielił odpowiedzi na pytania radnych dot. ww. koncepcji.
Komisja zapoznała się z koncepcją rewitalizacji kompleksu parkowego Paprocany w Tychach bez
uwag.
Ad 5.
Przewodniczący Komisji zaproponował zebranym by obrady nad sprawozdaniem z wykonania
budŜetu miasta Tychy za 2006r. w części dot. przedmiotu działania Komisji ograniczyć jedynie do
zadawania pytań przedstawicielom poszczególnych wydziałów i jednostek oddelegowanym do
referowania.
Głos zabrała Skarbnik Miasta Urszula Dryka ogólnie omawiając powyŜsze sprawozdanie oraz
udzielając niezbędnych wyjaśnień.
Wobec braku zastrzeŜeń radni przystąpili do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Tychy za 2006r.
w zakresie działania Komisji.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Tychy za 2006r.
i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 6.
Ze sprawozdaniem dot. stanu realizacji projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” –
załącznik nr 4 do protokołu - zebranych zapoznał pan Wojciech Krupa kierownik Jednostki
Realizującej Projekt w Tychach. Udzielił odpowiedzi na pytania radnych oraz udzielił wszelkich
wyjaśnień dot. aktualnego stanu robót związanych z ww. projektem.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie dot. stanu realizacji projektu
„Gospodarka ściekowa w Tychach”.
Ad 7.
Głos zabrała Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich BoŜena Nowak
wyjaśniając, iŜ kwestia propozycji zmiany załącznika nr 2 – hierarchizacja przedsięwzięć w trybie
lokalnych inicjatyw do uchwały Nr 0150/XXXVII/703/05 Rady Miasta Tychy z dnia 01 września 2005
roku (załącznik nr 5 do protokołu) omówiona została na poprzednim posiedzeniu Komisji, Nin.
uchwała jest realizacją wniosku złoŜonego przez przedmiotową Komisję.
Wobec braku dyskusji Komisja przystąpiła do głosowania.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 – hierarchizacja przedsięwzięć
w trybie lokalnych inicjatyw do uchwały Nr 0150/XXXVII/703/05 Rady Miasta Tychy z dnia 01 września
2005r.: za – jednogłośnie.
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na uŜyczenie nieruchomości połoŜonej przy
ul. Sportowej w Tychach - załącznik nr 6 do protokołu – przedstawiła Zastępca Prezydenta
ds. Gospodarki Przestrzennej ElŜbieta Kania. Referująca wyjaśniła zebranym, iŜ zabudowana działka
2
nr 670/17 o pow. 0,2361 m połoŜona przy ul. Sportowej znajdowała się w uŜytkowaniu Kółka
Rolniczego. UŜytkowanie nieruchomości wygasło w dniu 13.12. 2006r. Z nieruchomości oprócz Kółka
Rolniczego korzystają Polski Związek Hodowców Gołębi, Polski Komitet Pomocy Społecznej, OKS
Juce. Aktualnie Rada Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele wystąpiła z wnioskiem
o przekazanie nieruchomości na rzecz Rady Osiedla, co umoŜliwi jej pełne wykorzystanie na rzecz
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mieszkańców osiedla. UŜyczenie nieruchomości pozwoli na jej zagospodarowanie zgodnie
z potrzebami mieszkańców, zaś gospodarzem terenu będzie jeden podmiot, który moŜe uŜyczyć
nieruchomość podmiotom bezpośrednio ją wykorzystującym.
Wobec braku zastrzeŜeń radni przystąpili do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ad 9.
Komisja przyjęła pozytywnie jednogłośnie sprawozdanie z prac Komisji za 2006r. Ww.
sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 9a.
Komisja postanowiła, by rozpatrywanie pisma Rady Osiedla Teresa dot. zagospodarowania
terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 i Przedszkolem nr 17 na osiedlu „Teresa” w Tychach
przesunąć na posiedzenie Komisji w maju br.
Ad 10.
Komisja zapoznała się z odpowiedziami na wnioski Komisji w sprawie:
 pisma PPH „ROMAK” dot. parkowania pojazdów przy ul. Przemysłowej 74-76,  ruchu pojazdów autobusowych na skrzyŜowaniu ulicy Sienkiewicza i al. Bielskiej,
 pisma Prezesa Zarządu „PIRAMIDA” T. Ceglińskiego dot. bezprzetargowej sprzedaŜy
nieruchomości,
 udzielenia bonifikaty przy przekształceniu uŜytkowania wieczystego w prawo
własności,
 uregulowań terenowo-prawnych dla rejonu ul. Świerkowej,
 przeprowadzania kontroli czystości w mieście oraz dzielnicach obrzeŜnych.
Odpowiedzi na wnioski stanowią odpowiednio: załączniki nr 8,9,10,11,12,13,14 do protokołu.
Ad 17.
Radny Jerzy Sienicki złoŜył wniosek o treści: „Wnioskuję o przygotowanie projektu i budowę
placu zabaw przy budującym się boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej, z pozostałych pieniędzy po
przetargu” – załącznik nr 15 do protokołu.
Komisja przyjęła wniosek radnego jednogłośnie, pozytywnie.
Ad 18.

00

Po zrealizowaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji radny Józef Twardzik o godz. 17 .
zamknął posiedzenie komisji.
Załączników: 15 szt.
Protokół sporządziła:
Katarzyna Harmansa

Przewodniczący
Komisji Inicjatyw Lokalnych
mgr inŜ. Józef Twardzik
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