Protokół 1/2019
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami osiedla Azoty w dniu 17.01.2019 r.
w siedzibie Rady Osiedla Azoty przy ul. Waryńskiego 1-3
W spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 17:00 uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabina Nowosielska;
Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle – Artur Maruszczak;
Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle – Wojciech Jagiełło;
Radna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle – Ewa Kozakiewicz;
Komendant Straży Miejskiej – Aleksy Ptaszyński;
Przedstawiciel Policji - dzielnicowy, starszy sierżant Bartosz Wochnik.

W toku spotkania Prezydent Miasta Sabina Nowosielska omówiła zagadnienia Budżetu Obywatelskiego w 2019
r., stanu jakości powietrza w mieście Kędzierzyn-Koźle oraz najistotniejszych inwestycji i remontów na terenie
miasta, w tym osiedla Azoty oraz udzieliła odpowiedzi na zadane przez mieszkańców pytania dotyczące
funkcjonowania miasta i osiedla Azoty.
I. BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE W 2019 ROKU.
Prezydent Miasta wskazała, iż w bieżącym roku kwota przypadająca w ramach Budżetu Obywatelskiego na
osiedle Azoty wynosi 59.793,00 zł. Zgłoszenie zadania w osiedlu winno się odbyć w terminie do 31 stycznia
2019 roku pisemnie na adres siedziby zarządu osiedla bądź przy pomocy platformy internetowej
www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl. Do 15 lutego 2019 roku będzie przeprowadzona weryfikacja
zgłoszonych zadań pod względem formalnym. Dopuszczone do głosowania zadania będą przez mieszkańców
wybierane w dniach od 27 lutego do 6 marca 2019 r. w siedzibie rady osiedla w godzinach od 16:00 do 20:00
lub elektronicznie od 8 do 31 marca 2019.
Prezydent Miasta przypomniała, iż niewykorzystane w danym roku środki Budżetu Obywatelskiego zasilą pulę
środków na kolejny rok. Można też gromadzić przydzielane każdego roku pieniądze i wtedy zgłosić większe,
wieloletnie zadanie.
II. STAN POWIETRZA W MIEŚCIE KĘDZIERZYN-KOŹLE.
1. Prezydent Miasta powiadomiła o 26 pyłomierzach zlokalizowanych w osiedlach naszego miasta. Jeden jest
w Azotach i pomimo, iż w osiedlu jest sieć ciepłownicza pojawiają się wskazania o zanieczyszczeniu powietrza.
Gmina podjęła działania wspomagające wszystkich, którzy przechodzą na ogrzewanie ekologiczne,
dofinansowując do 50% kosztów wykonania związanych z tym prac.
2. Zgodnie wskazaniem Prezydenta Miasta, Komendant Straży Miejskiej poinformował, że Straż Miejska
podejmuje czynności kontrolne, sprawdzając domowe paleniska. Są nakładane mandaty, a także wnioski
o ukaranie kierowane do sądu.
3. Prezydent Miasta podkreśliła, iż Gmina Kędzierzyn-Koźle wraz z PGNiG podjęła wspólne działania na rzecz
promowania ogrzewania gazowego. Nie wszędzie jest to możliwe, ale tam gdzie istnieje możliwość podłączenia
do sieci gazowej, PGNiG przygotuje darmowy projekt podłączenia do sieci. Pomoże również zainteresowanym
napisać odpowiedni wniosek o przyłączenie.
4. Prezydent Miasta poinformowała, iż po wdrożeniu przez Gminę działań proekologicznych analiza poziomu
zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście wykazała, że dane pomiarowe z 2018 r. są zdecydowanie lepsze
niż te sprzed trzech.
III. INWESTYCJE I REMONTY NA TERENIE MIASTA, W TYM OSIEDLA AZOTY.
Prezydent Miasta poinformowała, iż :

1) zakończono remont al. Jana Pawła II;
2) na wiosnę przeprowadzone będą nasadzenia wzdłuż al. Jana Pawła II ;
3) Gmina rozpocznie remonty bocznych ulic , natomiast główne arterie są już wyremontowane lub
przebudowane zgodnie z aktualnymi wymogami technicznymi;
4) nowo wybrana firma prowadząca inwestycję na kompleksie basenów „wodne OKKO” w czerwcu tego roku
odda basen otwarty, natomiast w III i IV kwartale tego roku pozostałe części obiektu;
5) miejsce po byłym lodowisku będzie docelowo zielonym zakątkiem - na ten cel pozyskano 85% środków
unijnych;
6) przy zachowaniu obecnej zieleni będzie remontowana ul. Mościckiego. Prace będą koordynowane z MZECem, który wiosną 2020 roku rozpocznie wymianę rur ciepłowniczych w osiedlu;
7) na ul. Grabskiego będzie położony nowy asfalt;
8) poprawiona zostanie nawierzchnia ulicy Jordanowskiej;
9) obecnie remontowany jest Rynek w Koźlu, a równolegle do tej inwestycji trwają skoordynowane prace
wykonywane przez z MZEC, który wymienia sieć ciepłowniczą;
10) w III kwartale tego roku zostanie oddane do użytku nowo wybudowane hospicjum zlokalizowane przy ul.
Szymanowskiego;
11) w tym roku planuje się przekazanie budowanego od podstaw budynku Publicznego Przedszkola nr 17 w
osiedlu Kłodnica;
12) w osiedlu Piastów przy ul. Korfantego stare, wieloletnie płyty wymieniane są na nową jezdnię i chodnik;
13) zwiększa się do 50 liczba miejsc w Publicznym Żłobku przy ul. Piotra Skargi w osiedlu Pogorzelec.

IV. ODPOWIEDZI NA ZADANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PYTANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA MIASTA I
OSIEDLA AZOTY
Mieszkańcy osiedla sformułowali następujące pytania na które Prezydent Miasta udzieliła następujących
odpowiedzi:
1.W Czechach spadło bardzo dużo śniegu. Ponad 4 metry. Czy jesteśmy gotowi na ewentualną powódź?
Prezydent Miasta stwierdziła, że aktualnie nie ma żadnego sygnału alarmowego w tym zakresie.
2.Opadłe z drzew liście odsłoniły miejsca zakażone jemiołą. Czy można teraz zrobić przegląd drzewostanu i
dokonać wycinki zakażonych drzew?
Prezydent Miasta odpowiedziała, że zainteresuje przedmiotowym problemem odpowiednie służby.
3.Czy miasto może wykonać chodnik do działek zgodnie z wydeptaną już przez mieszkańców ścieżką za
piekarnią wzdłuż ul. Mościckiego?
Prezydent Miasta przypomniała, iż wskazany teren należy do wspólnoty mieszkaniowej.
4.Czy można zwiększyć ilość autobusów do cmentarza? Czy można rozważyć darmowy dojazd do miejsc
pochówku w osiedlu Kuźniczka?
Prezydent Miasta poinformowała, że sprawdzi potokowość przewozów osób autobusami komunikacji
miejskiej w kierunku osiedla Kuźniczka. Z uwagi na rozległy teren miasta Gmina już dokłada do działalności
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego . Wskazała ponadto, że bez biletów jeżdżą seniorzy po 75 roku życia.
5.Przy powiatowej ulicy Waryńskiego koło budynku Mieszkań Chronionych nie wykonano zatoczki.
Prezydent Miasta stwierdziła, iż ma zapewnienia Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, że będzie ona
wykonana w tym roku.

6.Na wysokości Mieszkań Chronionych, ul. Waryńskiego należy doświetlić mało widoczne przejście dla pieszych
i wydłużyć czas przejścia - kolor zielony. Dla osób starszych świeci zbyt krótko. Należy też wyciąć bardzo stary
żywopłot, który jadącym od zakładów azotowych zasłania sygnalizację świetlną i znak „przejście dla pieszych”.
Prezydent Miasta powiadomiła, że przekaże informację o wyżej wymienionych problemach właściwym
jednostkom.
7.Prośba o interwencję w Związku Czysty Region, aby odbierając od wspólnot pełne worki zwracano je w liczbie
zgodnej z liczbą worków zabranych.
Prezydent Miasta wskazała, iż Zastępca Prezydenta Artur Maruszczak zajmie się tą kwestią, informując, aby
każdą taką sytuację zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Miasta.
8.Kiedy będzie można opłacić podatek za użytkowanie wieczyste z uwzględnieniem bonifikaty z tytułu
jednorazowej zapłaty?
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak odpowiedział, iż aktualnie przygotowywany jest projekt
uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle uwzględniający bonifikatę w wysokości 60%. Najpóźniej w lutym
projekt będzie skierowany na sesję Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.
V.INFORMACJE DODATKOWE.
Zaproszony na spotkanie przedstawiciel Policji - dzielnicowy, przedstawił następujące informacje i komunikaty:
1) przestrzegł mieszkańców przed nasilającymi się włamaniami do mieszkań i apelował do zebranych
o większą czujność;
2) poinformował o skuteczności działań policji dzięki korzystaniu przez mieszkańców z nowej aplikacji
„Krajowe mapy zagrożeń bezpieczeństwa;
3) przypomniał, iż ściągnięta na telefon aplikacja „Moja Komenda” pozwala odszukać dzielnicowych w całym
kraju, bez względu na miejsce przebywania właściciela telefonu.
Po przedstawieniu wyżej wymienionej informacji zakończono spotkanie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z
mieszkańcami osiedla Azoty.

Protokołowała Dorota Tomala

