Protokół
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami Osiedla Sławięcice
W dniu 17.02.2017 r. o godzinie 17.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławięcicach
odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami osiedla
Sławięcice.
W spotkaniu brali udział następujący przedstawiciele Gminy Kędzierzyn-Koźle:
1. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabina Nowosielska,
2. Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle – Artur Maruszczak,
3. Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle – Wojciech Jagiełło,
4. Radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle – Tomasz Scheller,
5. Pracownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego – Agnieszka Plucik (protokolant).
W trakcie spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
I. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformowała zebranych mieszkańców o:
1. Rozpoczęciu budowy nowego kompleksu basenowo - rekreacyjnego na osiedlu Azoty.
W ramach tej inwestycji przewidziano budowę krytej pływalni, basenów otwartych oraz
placu zabaw i boisk. Otwarcie kompleksu planuje się na koniec 2017 roku. Kompleks
będzie miał charakter rekreacyjny.
2. Dalszej przebudowie al. Jana Pawła II. W 2017 r. planowana jest kontynuacja prac na
odcinku od skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Wojska
Polskiego. Na skrzyżowaniu ul. Miłej z ul.1 Maja, dla poprawy bezpieczeństwa,
powstanie rondo. Przy realizacji tego zadania planuje się również zagospodarowanie
terenów zielonych w Parku Pojednania. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec
2017 roku.
3. Planach rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul. Gajowej. Gmina dokonała, za
dopłatą, wymiany gruntów z Lasami Państwowymi. Obecnie trwa przygotowywanie
dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza. Rozpoczęcie robót nastąpi w drugiej
połowie 2017 roku.
4. Utworzeniu hospicjum. W wyniku odpowiednich analiz i ekspertyz wybrany został
budynek po byłym Publicznym Przedszkolu przy ul. Szymanowskiego 33A w Kłodnicy.
Obecnie kończą się prace nad wykonaniem projektu technicznego. Zaraz potem Gmina
rozpocznie prace remontowe. Zakończenie prac planuje się w pierwszym kwartale 2018 r.
5. Rozpoczęciu prac inwestycyjnych w Kozielskim Porcie i planach budowy pierwszego
terminala przeładunkowego. Pod koniec 2016 r. Gmina podpisała z inwestorem umowę na
dzierżawę tego terenu. W ciągu kilku lat w zniszczonym Porcie ma powstać nowoczesny
terminal przeładunkowy. Przewóz produktów do terminala odbywać się będzie
transportem drogowym i kolejowym, a w późniejszym czasie transportem wodnym.
6. Rozpoczęciu modernizacji zabytkowego parku w Sławęcicach. Gmina dostała
dofinansowanie w wysokości ok. 4.500.000 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura
a Środowisko na zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu
poprzez rozwój terenów zielonych – etap I”. W ramach tego zadania, jednym
z wyznaczonych obiektów do remontu jest zabytkowy park w Sławęcicach, który będzie
kosztował 1.525.032 zł. W ramach tego projektu zostały już zakończone prace wycinki
i pielęgnacji drzew. W dalszej części zadania powstaną ścieżki i chodniki, mała
infrastruktura typu ławeczki oraz tablice informacyjne.

7. Rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku. Kwota
wynikająca z podziału rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na 2017 rok jest
wyższa niż w 2016 roku i wynosi 1.500.000 zł (w roku 2016 wynosiła ok. 1.200.000 zł).
Kwota ta została podzielona na szesnaście Osiedli, proporcjonalnie do liczby ich
mieszkańców. Kwota przypadająca dla osiedla Sławięcice wynosi 118.015,00 zł. Wnioski
zawierające propozycje zadań zgłaszane były do dnia 31.01.2017 r. Teraz są
weryfikowane i opiniowane. Od 01.03.2017 r. zadania zostaną poddane konsultacji
z mieszkańcami miasta. Prezydent Miasta zaprosiła wszystkich mieszkańców osiedla do
głosowania.
Na osiedlu Sławięcice zgłoszone zostały następujące wnioski:
1) rewitalizacja i renowacja parku w Sławęcicach,
2) zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sławęcice ”Fantomów Szkoleniowych” do
nauki udzielania pierwszej pomocy oraz zakup i montaż „Kasetonu Świetlnego”
z logo OSP Sławęcice,
3) zakup mebli i urządzeń do świetlicy osiedlowej,
4) modernizacja i rozbudowa terenu rekreacyjnego w sławęcickim parku.
II. Mieszkańcy osiedla zadawali pytania i zgłaszali następujące wnioski:
1. Zapytanie odnośnie realizacji w ramach zeszłorocznego Budżetu Obywatelskiego - wiaty
biesiadnej w parku Sławięcickim?
Prezydent Miasta poinformowała, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości ona
powstała. Powstanie wiaty planowane jest na terenie zabytkowego parku, w którym
wszystkie prace muszą być wykonane pod nadzorem konserwatora zabytków, dlatego
koszty znacznie przekroczyły środki jakie były przyznane na to zadanie. Środki te
przeszły do puli na zadanie w Budżecie Obywatelskim w roku 2017.
2. Zapytanie odnośnie obwodnicy miasta, która w znacznym stopniu odciążyłaby ruch
samochodów ciężarowych przez miasto, czy powstanie?
Prezydent Miasta poinformowała, że otrzymała pismo z informacją, że budowa
obwodnicy północnej jest ujęta w planie zadań inwestycyjnych kraju na lata 2018 – 2021.
Na dzień dzisiejszy budżet państwa nie posiada jednak środków finansowych na
wykonanie tego zadania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych posiada aktualną decyzję
środowiskową na budowę obwodnicy północnej. Prezydent Miasta prowadzi rozmowy
z Posłami i Senatorem w sprawie wsparcia i lobbowania w tej sprawie.
3. Zapytanie mieszkańców dotyczące powiększenia parkingu przy Hali Azoty kosztem
wycięcia drzew i krzewów.
Prezydent Miasta poinformowała, że na chwilę obecną Gmina nie planuje powiększania
parkingu, ponieważ wiąże się to z potrzebą zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego. Parking przylegający do hali jest zapełniony tylko kilka razy w miesiącu.
4. Zapytanie dotyczące jaką drogą będzie przebiegał transport z Kozielskiego Portu.
Prezydent Miasta poinformowała, że przewóz produktów do terminala odbywać się będzie
transportem drogowym i kolejowym, a w późniejszym czasie transportem wodnym.
Będzie budowana nowa droga łącząca ul. Elewatorową z ul. Kłodnicką w kierunku
Zdzieszowic.

5. Zapytanie dotyczące możliwości powstania na osiedlu dodatkowego sklepu spożywczego
np. Biedronki.
Prezydent Miasta poinformowała, że decyzje dotyczące powstawania sklepów nie należą
do zadań Gminy.
6. Zapytanie dotyczące szansy na zwiększenie liczby miejsc parkingowych pod Urzędem
Miasta.
Prezydent Miasta poinformowała, że został ogłoszony przetarg na wykonanie parkingów
z tyłu budynku Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, po rozstrzygnięciu
przetargu ruszą prace, które zaplanowane są na rok 2017.
7. Zapytanie dotyczące remontu ul. Filipa Pieli.
Prezydenta Miasta poinformowała, że remont tej ulicy rozpocznie się w tym roku,
a zakończony prawdopodobnie na początku roku 2018. Jest już oddany projekt techniczny
drogi i są zapewnione środki w budżecie w wysokości 2.500.000 zł. Zastępca Prezydenta
Miasta Artur Matuszczak poinformował, że na początku marca odbędzie się spotkanie
z mieszkańcami ul. Pieli z udziałem Zastępcy Prezydenta oraz przedstawicieli Wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta w sprawie ustalenia kwestii
technicznych, czy wszystkie postulaty mieszkańców zostały ujęte w projekcie.
8. Wniosek o remont nawierzchni ul. Tetmajera.
Prezydent Miasta poinformowała, że na remont całej drogi brakuje funduszy. Po
oględzinach stanu nawierzchni będą naprawiane ubytki, które powstały w nawierzchni.
9. Zapytanie w sprawie wytyczenia i wykonania ul. Księdza Droni.
Prezydent Miasta poinformowała, że budowa tej drogi nie jest ujęta w planie budżetu
miasta na rok 2017. Zastępca Prezydenta Miasta Artur Matuszczak poinformował, że
sprawdzi tą sprawę, ale nie może nic obiecać, ponieważ budżet miasta jest
niewystarczający na wykonanie remontów wszystkich ulic w mieście.
10. Skarga w sprawie odśnieżania ulicy ul. Dembowskiego.
Prezydent Miasta wyjaśniła, że drogi odśnieżane są według kolejności, najpierw
odśnieżane są pierwszej kolejności, a dopiero później drugiej. Ul. Dembowskiego jest
drogą drugiej kolejności odśnieżania, ale Zastępca Prezydenta Miasta Artur Matuszczak
obiecał, że sprawdzi tą sytuację.
11. Zgłoszenie dotyczące zatkanego łapacza wody na ul. Pieli.
Prezydent Miasta poinformowała, że jest to problem zamarzania wody, sprawa jest
zgłoszona w Wydziale Zarządzania Drogami.
12. Zapytanie o wykonanie utwardzenia i oświetlenia drogi przy ul. Szczęśliwej.
Prezydent Miasta poinformowała, że sprawdzi sprawę i odpowiedź przekaże na piśmie
przez Radnego Rady Miasta Tomasza Schellera.
13. Wniosek o utwardzenie nawierzchni dogi ul. Świerkowej od ul. Batorego.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Matuszczak poinformował, że sprawdzi sprawę
i odpowiedź przekaże na piśmie przez Radnego Rady Miasta Tomasza Schellera.

14. Wniosek o wykonanie chodnika na zakręcie ul. Eichendorffa.
Prezydent Miasta poinformowała, że ul. Eichendorffa jest drogą krajową i Gmina nie może
wykonać tam chodnika.
III. Radny Rady Miasta Tomasz Scheller poinformował mieszkańców o:
1. Planowanym remoncie, w czasie wakacji 2017 r., budynku ZSM NR 4 polegającym na:
a) remoncie szkolnych toalet,
b) remoncie dachu szkoły,
c) odwodnieniu placu przy szkole i przedszkolu, gdzie powstanie boisko,
d) budowie drogi pożarowej.
W późniejszym czasie, po przesunięciu ogrodzenia w stronę ulicy, powstaną miejsca
parkingowe.
2. Remoncie mostów na ul. Eichendorffa, ul. Ks. Pieli i ul. Wróblewskiego zgodnie
z bieżącym planem na 2017 rok o utrzymaniu i konserwacji mostów w mieście.
3. Dalszej budowie kanalizacji na osiedlu.
4. Powstaniu przejścia dla pieszych na ul. Sławęcickiej i ul. Eichendorffa, zgodnie
z ustaleniami z Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, po uprzednim doświetleniu przez
Gminę drogi w pobliżu Punktu Pocztowego.
5. Uzupełnieniu oświetlenia na ul. Przyjaźni, od mostu na Kanale Gliwickim do istniejącej
ścieżki rowerowej w stronę Sławęcic.
W związku z brakiem dalszych pytań ze strony mieszkańców spotkanie zakończono.

