Protokół 6/2019
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami osiedla Pogorzelec w dniu 29.01.2019 r.
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Kościuszki 41.
W spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 17:00 uczestniczyli:
1) Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabina Nowosielska;
2) Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle – Artur Maruszczak;
3) Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle – Wojciech Jagiełło;
4) Radni Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle – Fabian Pszon i Dominik Szustakiewicz;
5) Komendant Straży Miejskiej – Aleksy Ptaszyński;
6) Przedstawiciel Policji – dzielnicowy aspirant sztabowy Marek Magierowski.
Prezydent Miasta Sabina Nowosielska omówiła zagadnienia dotyczące Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.,
stanu jakości powietrza w mieście Kędzierzyn-Koźle oraz najistotniejszych inwestycji i remontów na terenie
miasta, w tym osiedla Pogorzelec. Udzieliła odpowiedzi na zadane przez mieszkańców pytania dotyczące
funkcjonowania miasta i osiedla Pogorzelec.
I. BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE W 2019 ROKU.
Prezydent Miasta wskazała, iż w bieżącym roku budżetowym gminy, kwota przypadająca w ramach
Budżetu Obywatelskiego dla osiedla Pogorzelec wyniosła 253.381,00 zł. Zgłaszanie zadań 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 dniu 1 marca w siedzibie rady osiedla w
godzinach od 16:00 do 20:00 lub elektronicznie od 8 do 31 marca 2019.
Prezydent Miasta przypomniała, iż zgodnie z Regulaminem można gromadzić przydzielane środki.
Niewykorzystana w danym roku kwota z Budżetu Obywatelskiego zasili pulę środków na kolejny rok.
Gromadzone każdego roku pieniądze pozwolą zgłosić do realizacji większe, wieloletnie zadanie. Miało to
akurat miejsce w przypadku osiedla Pogorzelec, gdzie przy tak skumulowanych środkach, dzięki wielkiemu
zaangażowaniu mieszkańców osiedla Pogorzelec, powstał piękny plac zabaw na niewykorzystanym przez
lata terenie po lodowisku.
II. STAN POWIETRZA W MIEŚCIE KĘDZIERZYN-KOŹLE.
1. Prezydent Miasta poinformowała, iż z uwagi na to, że nie wszyscy mieszkańcy są podłączeni do sieci
ciepłowniczej, a istnieje możliwość do podłączenia sieci gazowej, Gmina Kędzierzyn-Koźle wraz z PGNiG
podjęła wspólne działania na rzecz promowania ogrzewania gazowego. W ramach porozumienia, PGNiG
bezpłatnie przygotuje projekt podłączenia do sieci dla każdego odbiorcy indywidualnie. Pomoże napisać
odpowiedni wniosek o przyłączenie. Pani Prezydent poinformowała, iż w ramach porozumienia, Gmina
pokryje w 50% koszt opłaty przyłączeniowej, która wynosi 2222,98 zł oraz dofinansuje 50% nie więcej
jednak niż 5 tysięcy złotych do wymiany pieca na ekologiczny w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe.
2. Prezydent Miasta przypomniała, iż Gmina od paru lat zabezpiecza środki na dofinansowanie
mieszkańcom do wymiany ogrzewania na ekologiczne. W zeszłym roku była to kwota w wysokości 900
tysięcy złotych. Wpływa coraz więcej wniosków o zwrot kosztów za dokonanie zmiany ogrzewania z
węglowego na ekologiczne. Pani Prezydent poinformowała, iż w 2015 roku wynegocjowała korzystną cenę
dla odbiorców gazu w Blachowni. Od zeszłego roku uczestniczy w prowadzonej przez Greenpeace akcji,

która ma zwrócić uwagę Ministerstwu Energetyki na brak regulacji dotyczącej obrotu i sprzedaży paliwa
stałego gorszej jakości. Brak jest rządowego programu i idących za nim środków finansowych
wspomagających samorządy w walce ze smogiem.
III. INWESTYCJE I REMONTY NA TERENIE MIASTA, W TYM OSIEDLA POGORZELEC
Prezydent Miasta poinformowała, iż :
1) w II kwartale tego roku ma być oddane, od podstaw wybudowane hospicjum, zlokalizowane w
Kłodnicy przy ul. Szymanowskiego; Prezydent kierując pismo do NFZ w Opolu poprosiła o zabezpieczenie
środków na prowadzenie hospicjum; będzie je prowadziła Caritas;
2) zakończono remonty głównych ciągów drogowych;
3) trwają prace do przygotowania koncepcji wykonania przecisku-tunelu w wale pod torami kolejowymi
między Śródmieściem a Pogorzelcem, jeszcze przed modernizacją linii kolejowej; prowadzone są rozmowy
z PKP;
4) kontynuowane są prace przy budowie kompleksu basenów „Wodne OKKO”, w czerwcu tego roku
planuje się oddać basen otwarty, natomiast w III i IV kwartale tego roku pozostałe części obiektu;
5) w kwietniu 2019 ROKU będzie oddane do użytku wyremontowane targowisko przy ul. Damrota;
6) przy ul. Piotra Skargi już w kwietniu tego roku będzie oddany żłobek z 50. miejscami;
7) „Promyczek” będzie przeniesiony do budynku po byłym PG nr 3; Gmina skorzysta z nowego programu
unijnego, aby uzyskać 50% dofinansowania do budowy windy w DDP „Promyczek”;
8) we współpracy z MWiK trwa kompleksowy remont ul. Elsnera i Wierzbowej.
IV. ODPOWIEDZI NA ZADANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PYTANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA MIASTA I
OSIEDLA POGORZELEC.
Mieszkańcy osiedla zadali pytania na które Prezydent Miasta udzieliła następujących odpowiedzi:
1. Prośba mieszkańców ul. Starej o postawienie w obrębie budynku oświetlenie, na które czekają od wielu
lat, a na pisma kierowane przez Radę Osiedla do władz Miasta nie dostali do dzisiaj odpowiedzi.
Prezydent Miasta poinformowała, że zapozna się ze sprawą i podejmie właściwe kroki.
2. Prośba o odśnieżanie przejść dla pieszych i „załatanie” dziur przy krawężnikach ponieważ piesi
schodzący na pasy najpierw wchodzą w kałużę.
Prezydent Miasta poinformowała, że w osiedlu oprócz dróg gminnych, porządkowanych na bieżąco, mogą
być drogi powiatowe i wojewódzkie. Taki podział, który był kiedyś dokonany nadal obowiązuje.
3. Prośba o umiejscowienie progów zwalniających na ul. Bławatków, ponieważ samochody osobowe
pomimo ograniczenia prędkości do 30km/h jeżdżą przez nią bardzo szybko.
Prezydent Miasta odpowiedziała, iż te ograniczenia są zasadne, dlatego mieszkańcy powinni napisać
pismo, podpisać je i skierować do Urzędu.
4. Przy ul. Bławatków mieszkania są podłączeni do sieci ciepłowniczej. Jest jednak lokator, który nadal pali
w kominku. Czy można mu zakazać ponieważ zadymienie z tego spalana przeszkadza inny?.
Prezydent Miasta poinformowała, iż Straż Miejska przyjrzy się sprawie.
5. Prośba o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania sprawy z pustostanem przy ul. Mikołaja
Reja i wyrastającymi poza płot gałęziami krzewów. Przy Al. Partyzantów należy wyciąć krzewy.

Prezydent Miasta poinformowała, iż zna problem pustostanu, jednak, aby coś negocjować, musi być
właściciel, a ten przebywa w USA. Al. Partyzantów jest ulicą powiatową. Temat zostanie skierowany do
Starosty Powiatu.
6. Czy wiadomo, kiedy stanie lokomotywa na wyznaczonym miejscu?
Prezydent Miasta odpowiedziała, iż lokomotywa jest już na terenie Zakładów Azotowych i tam zostanie
wypiaskowana, później pomalowana, aby latem tego roku przetransportować ją w miejsce do tego
przygotowane.
7. Mieszkaniec zaapelował o większy nadzór nad prowadzonymi robotami drogowymi . Zwrócił uwagę, iż
kostki chodnikowa są wypychana przez korzenie drzew, które rosną w ciągu pieszym.
Sprawujący nadzór nad wskazanymi robotami Zastępca Prezydenta Artur Maruszczak udzielił wyjaśnień.
V.INFORMACJE DODATKOWE.
Zaproszony na spotkanie przedstawiciel Policji - dzielnicowy, poinformował, iż jest obecny w osiedlu już 15
lat i z tej perspektywy może stwierdzić, iż poprawiło się bezpieczeństwo na tym terenie. Apelował nadal
o czujność i bezpośredni z nim kontakt w sytuacjach wymagających jego pomocy. Przypomniał, iż można
również korzystać z pomocy policji poprzez Internet korzystając z aplikacji „Krajowe mapy zagrożeń
bezpieczeństwa”.
Po przedstawieniu wyżej wymienionej informacji zakończono spotkanie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami osiedla Pogorzelec.

Protokołowała Dorota Tomala

