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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 27 lipca 2015 r.
Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z listą
obecności stanowiącą załącznik do protokołu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Tomasz
Gazda, który powitał wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek
posiedzenia:
1. Powitanie i otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wyjście w teren na ulicę Konopnickiej.
4. Opinia do projektu uchwały RM uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmującego obszar położony w centrum miasta,
pomiędzy potokiem Bystrzyk a ulicą J.Korczaka i ulicą ks.H.Łagockiego.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przewodniczący Tomasz Gazda na podstawie listy obecności stwierdził obecność 7 członków
komisji oraz stwierdził prawomocność opinii i wniosków podejmowanych na posiedzeniu.
Przedstawiony przez przewodniczącego porządek posiedzenia, został przyjęty przez komisję.
Ad. 3.
W związku z wnioskiem Przewodniczącego komisji z sesji 25 czerwca br. dotyczącym zdjęcia z
porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmującego obszar położony w centrum
miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ulicą J. Korczaka i ulicą ks. H. Łagockiego, komisja udała
się w teren celem dokonania wizji nieruchomości gruntowych będących przedmiotem wniosku
Henryka Flisa zam. W Nowej Dębie.
Ad. 4.
Po powrocie do UMiG, Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
przedstawiła wniosek Henryka Flisa zam. Nowa Dęba dotyczący zmiany wydzielonej strefy
zielonej na działkach 1276/2 oraz 1276/6 położonych przy ulicy Konopnickiej wzdłuż potoku
„Bystrzyk”. Obecny na posiedzeniu H.Flis dodał, że 4 lipca br. zgodnie z aktem notarialnym został
prawowitym właścicielem tych nieruchomości.
Komisja po krótkiej dyskusji opowiedziała się za częściowym uwzględnieniem wniosku H. Flisa
i wnioskuje, aby burmistrz przedłożył RM projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu
zagospodarowania przestrzennego dot. osiedla Dęba z wyłączeniem działki nr ewid. 1276/2. Taki
wniosek zostanie przedstawiony na sesji 30 lipca br. w punkcie przyjmowania porządku obrad.
Stanowisko komisji zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. 5.
Przewodniczący Tomasz Gazda poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia
komisji w dniu 22 czerwca 2015, który jest dostępny w programie eSesja w zakładce komisji.
Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było. Protokół zostały przyjęty przy 7
głosach „za”.
Następnie Tomasz Gazda poinformował komisję o wpłynięciu 27.07.2015 drogą elektroniczną
wniosku Stowarzyszenia „Przyjazny Samorząd” w sprawie zwołania w trybie pilnym posiedzenia
komisji gospodarki przestrzennej i inwestycji oraz komisji rewizyjnej w związku z podejrzeniem
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zaistnienia rażących nieprawidłowości podczas realizacji zadania publicznego pn. „budowa hali
sportowej przy SP nr 2 w Nowej Dębie”.
Komisja ustaliła termin posiedzenia na 29 lipca br. o godz. 16 00.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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