BRM.0012.4.5.2018
Protokół Nr 44/18 z posiedzenia Komisji Przedsiębiorczości i Innowacyjności Rynku Pracy
Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 28 sierpnia 2018 roku
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 14.15 i zakończyło o godz. 15.40. Lista obecności
członków Komisji oraz lista obecności gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwierając posiedzenie Przewodniczący Komisji Tomasz Flodrowski powitał członków Komisji oraz
stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 2 Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie Protokołu Nr 43/18 z posiedzenia Komisji w dniu 27 czerwca 2018 roku.
4. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
5. Ochrona zabytków na terenie Miasta Piekary Śląskie – wizja w terenie.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że wizja w terenie zaplanowana w punkcie 5 porządku posiedzenia
odbędzie się o godz. 15.00. Członków Komisji po terenie Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej
im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich oprowadzi Zastępca Dyrektora.
Radni nie wnieśli żadnych uwag. Porządek obrad został przyjęty bez uwag i wniosków, z uwagi na co
przystąpiono do jego realizacji.
Ad. 3 Przyjęcie Protokołu Nr 43/18 z posiedzenia Komisji w dniu 27 czerwca 2018 roku.
Protokół przyjęto bez uwag.
Ad. 4 Wnioski radnych i sprawy bieżące.
Radny Piotr Papaja poruszył sprawę stanu muru oporowego leżącego przy skarpie, na której
zbudowana jest Kapliczka w Kozłowej Górze. Wskazał, iż stan muru grozi w każdej chwili zawaleniem.
Poinformował, że składał już w tej sprawie interpelację. W wyniku jej złożenia mur został
zabezpieczony taśmą i otrzymał odpowiedź, że zostają podjęte w tej sprawie pewne działania.
Nadmienił, że mur oporowy stanowi realne zagrożenie i sprawa jest pilna. Przekazał, że podczas
obrad Rady Miasta będzie składał interpelację, aby zostały podjęte w tej sprawie odpowiednie kroki.
Sprawą muru oporowego mogłaby zająć się parafia, jednak znajduje się on na terenie należącym do
gminy.
Przewodniczący Komisji Tomasz Flodrowski zaproponował wystosowanie pisma do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o dokonanie oględzin. Jeśli w wyniku oględzin
potwierdzi się, że stan muru zagraża bezpieczeństwu, to prawdopodobnie zostanie wydana decyzja
nakazująca dysponentowi obiektu dokonania tymczasowego zabezpieczenie muru oraz wykonanie
jego docelowego remontu.
Radny Piotr Papaja poinformował, że został zobowiązany do złożenia takowej interpelacji. Zostanie
ona przekazana również do wiadomości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W
przypadku niepodjęcia kroków w tej sprawie, sprawę będzie należało skierować do Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Przewodniczący Komisji dodał, że w jego opinii osobne pismo skierowane do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o dokonanie kontroli stanu muru oporowego w Kozłowej Górze powinno
załatwić sprawę. Następnie wskazał, że w związku z zaplanowaną wizytacją budynku szpitala
urazowego będzie należało zakończyć część posiedzenia zaplanowanego w siedzibie Urzędu Miasta.
Przypomniał, że radni spotkają się najpóźniej o 14.50 pod głównym wejściem. Dodał, że obiekt ten jest
ciekawym kompleksem budynków zabytkowych z początku XX w. o znaczeniu historycznym i dyżych
walorach artystycznych.
Następnie z uwagi na brak dalszych uwag radnych, członkowie udali się na wizję w terenie.
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Ad. 5 Ochrona zabytków na terenie Miasta Piekary Śląskie – wizja w terenie.
Radni rozpoczęli punkt 5 porządku posiedzenia, dokonując wizytacji budynku Wojewódzkiego
Samodzielnego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich przy ulicy
Bytomskiej 62. W wizji uczestniczyła również Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej – Pani
Joanna Bańkowska.
Uczestniczących w wizji po obiekcie oprowadził Zastępca Dyrektora Pan Zygmunt Klosa.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 15.40.
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