Wynik odwołania w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Dotyczy wniosku:
Park rekreacyjny dla mieszkańców Żor
Odwołanie złożone w dniu:
21 września 2020 r.
Osoba składająca odwołanie:
Rada i Zarząd Dzielnicy Zachód – podpisali: Izabela Białas – Przewodnicząca Rady Dzielnicy
Zachód oraz Henryk Cimałą – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zachód
Treść odwołania:
W związku ze złożonym projektem p n. „Park Rekreacyjny dla mieszkańców Żor" do ŻBO
i otrzymaniu oceny negatywnej, ze względu na to, jak uzasadniono, teren nie należy do
Miasta Żory.
Jakież było z dziwienie i zszokowanie członków Rady dowiadując się o przynależności terenu
dopiero po rozpatrzeniu projektu.
Dlatego, Rada i Zarząd Dzielnicy Zachód w Żorach zwracają się z zapytaniem o wyjaśnienie
zaistniałej sytuacji do Pana Prezydenta.
1. Zarząd dzielnicy Zachód mając na uwadze toczące się od początku września 2018 roku
rozmowy na temat przyznania terenu pod park z Panem Prezydentem w dniu
4.09.2018 r. podjął uchwałę nr 22/IX/2018 o przeznaczeniu środków przyznanych
Dzielnicy na realizację w/w przedsięwzięcia. Pomysł na ten projekt wykorzystał Pan
również w swoim programie wyborczym.
2. Jak jest to możliwe, że teren nie jest miejski?
Pragniemy przypomnieć Panu Prezydentowi, że sprawa ta była omawiana już od
września 2018 roku, ale przez wzgląd na odraczające się terminy sprawy w sądzie
w Rybniku nadal nie można było podjąć konkretnych kroków, aby zacząć działać
w/w sprawie. W styczniu 2019 roku spotkaliśmy się z Panem ponownie, aby znaleźć
inną lokalizację. Dnia 12.04.2019 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy
Zachód, na którym był Pan obecny i obiecał Pan, również im powstanie parku. (Lista
obecności do wglądu oraz protokół ze spotkania.) Po kolejnych miesiącach
oczekiwania rozmawialiśmy z Panem 13.08.2019 roku, gdzie dowiedzieliśmy się,
że teren ten sądownie jest przyznany Miastu Żory i jest możliwość utworzenia parku.
Na spotkanie z członkami Rady w dniu 1.10.2019 r. o godz. 10:00 umówiła się
Naczelnik Wydziału IMI Pani Anita Materzok i na miejscu w terenie stwierdziła,
że na wiosnę 2020 roku mogą się zacząć roboty przygotowawcze, a Pan Oszek może
zrobić projekt na w/w inwestycję.
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3. Zarząd Dzielnicy Zachód wysyłał pisma do UM Żory, dotyczące przyznawanych
środków z lat poprzednich na poprawę infrastruktury w Dzielnicy, przeznaczając
je na utworzenie parku rekreacyjnego. To gdzie te środki są?!!!
4. Dlaczego, na stronie internetowej BIP Żory nie ma w/w uchwały, która w odpowiedzi
na pismo IMI-RIN.3020.26.2018 KB została przesłana do UM Żory?!!
5. Dlaczego, Pan Prezydent mając wiedzę na temat własności terenu i praktycznie 2 lata
czasu (w międzyczasie spotykając się z członkami), nie poinformował Rady i Zarządu
Dzielnicy Zachód o zaistniałej sytuacji?!
6. Podsumowując:
W całej sprawie widać jakie jest podejście Pana Prezydenta i UM Żory do pracy
i poświęcenia osób działających społecznie. Do ich wysiłku i chęci zrobienia czegoś
konkretnego dla mieszkańców Dzielnicy Zachód!!!!
W związku z brakiem reakcji do dnia dzisiejszego tj. 21.09.2020 roku i odpowiedzi
telefonicznej, na którą umówieni zostaliśmy dnia 16.09.2020 roku w sekretariacie
Pana Prezydenta, jesteśmy zmuszeni złożyć niniejsze pismo żądając konkretnej
informacji ze strony Włodarza Miasta Żory.
Wynik odwołania:
Negatywny
Uzasadnienie:
Teren na jakim zlokalizowana jest inwestycja, proponowana do realizacji w ramach Żorskiego
Budżetu Obywatelskiego tj . działka nr 4445/39 jest własnością Skarbu Państwa, oddaną
w użytkowanie innemu podmiotowi. Ponadto teren ten w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żory oznaczony jest symbolem P, oznaczającym
obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów. W związku z
powyższym nie ma możliwości realizacji proponowanego przedsięwzięcia na tym terenie.
Prezydent Miasta Żory prowadził rozmowy z przedstawicielami Rady i Zarządu Dzielnicy
Zachód dotyczące stworzenia parku w tej dzielnicy, jednak rozmowy te od początku
dotyczyły innego terenu, a dokładniej działek sąsiadujących ze wskazaną w projekcie
zgłoszonym do ŻBO (numery działek: 4102/46, 4101/46, 2027/48, 968/53, 969/53). Teren
o którym mowa należy do Gminy Miejskiej Żory i w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Żory oznaczony jest symbolem RZ, co oznacza łąki, użytki zielone,
zieleń nieurządzona.
Wszystkie inicjatywy zmierzające do poprawy jakości życia w Żorach są bliskie zarówno
Prezydentowi Miasta, jak i pracownikom Urzędu Miasta Żory. Zaistniała sytuacja wynika zaś
z nieporozumienia oraz błędów w komunikacji. Środki przeznaczone przez Zarząd Dzielnicy
Zachód na utworzenie parku rekreacyjnego nie przepadły i nadal są do dyspozycji Dzielnicy.
Kwestia stworzenia parku i wykorzystania tych środków zostanie ponownie omówiona na
spotkaniu przedstawicieli Rady i Zarządu Dzielnicy Zachód z Prezydenta Miasta Żory.
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