Protokół 16/2019
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami osiedla Rogi
w dniu 20.02.2019 r. w siedzibie Rady Osiedla Rogi przy ul. Główna 54.
W spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 17:00 uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabina Nowosielska;
Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle – Wojciech Jagiełło;
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Ewa Kania-Akonom;
Radny Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – Paweł Masełko;
Komendant Straży Miejskiej – Aleksy Ptaszyński;
Przedstawiciel Policji - dzielnicowy starszy sierżant Marcin Izaak;
Koordynator ds. rozwoju rynku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Mariusz Malinowski.

Prezydent Miasta Sabina Nowosielska rozpoczęła zebranie od informacji, iż każdego roku na przełomie stycznia i
lutego spotyka się mieszkańcami w szesnastu osiedlach miasta, a do dyspozycji mieszkańców jest w ciągu całego
roku. 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 Rogi, oraz udzieliła odpowiedzi na zadane przez mieszkańców pytania dotyczące
funkcjonowania miasta i osiedla Rogi.
I. BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE W 2019 ROKU.
Prezydent Miasta wskazała, iż w 2015 roku zmieniła podział środków Budżetu Obywatelskiego na korzystny dla
każdego osiedla. W bieżącym roku budżetowym gminy, kwota przypadająca w ramach Budżetu Obywatelskiego
została zaplanowana w wysokości ok. 1. 800 000.00 zł, z czego dla każdego osiedla przydzielana jest kwota stała.
Pozostałe środki, podzielone na 16 osiedli mnoży się proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Dla osiedla Rogi
jest to kwota 68 088,00 zł.
Zgłaszanie zadań zakończyło się z dniem 31 stycznia 2019 roku. Dopuszczone do głosowania zadania będą przez
mieszkańców wybierane w siedzibie osiedla Rogi w dniu 4 marca w godzinach od 16:00 do 20:00 lub
elektronicznie od 8 do 31 marca 2019 na stronie: www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl
W osiedlu Rogi zgłoszono jedno zadanie:
1. Cd. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Koźle Rogi.
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 z czego
skorzystało Osiedle Rogi.
II. STAN POWIETRZA W MIEŚCIE KĘDZIERZYN-KOŹLE.
1.Prezydent Miasta poinformowała, że według danych Ministra Zdrowia, 50% zanieczyszczeń pochodzi z
domowych palenisk. Zwróciła uwagę, jak ważna jest jakość węgla. Straż Miejska podejmuje czynności kontrolne
pod kątem palenia śmieci. W celu badania jakości powietrza na każdym osiedlu umieszczono pyłomierze. W sumie
jest ich 26. Gmina Kędzierzyn-Koźle podjęła działania wspomagające wszystkich, którzy przechodzą na
ogrzewanie ekologiczne, dofinansowując do 50% koszt zakupu pieca nie więcej jednak niż 5 tys. złotych. W latach
2015-2016 mieszkańcy złożyli niecałe 100 wniosków na dofinansowanie do wymiany pieca, ale już w roku 2018
Urząd wydał na ten cel 900 tys. złotych. Już teraz, na początku 2019 roku, Gmina wydała 400 tys. złotych, a
kolejne 200 tysięcy dofinansowania czeka w złożonych przez mieszkańców wnioskach. Widać, że rośnie
świadomość społeczna. Wszystkie wdrażane przez Gminę działania proekologiczne pozwalają, po analizie
poziomu zanieczyszczenia powietrza stwierdzić, iż jakość powietrza w Kędzierzynie- Koźlu poprawiła się.
2. Gmina wraz z PGNiG podjęła wspólne działania na rzecz promowania ogrzewania gazowego. Przedstawiciele
spółki nie chodzą po domach, wszystkie usługi są darmowe w ramach zawartej umowy z Urzędem Miasta.
Koordynator ds. rozwoju rynku PGNiG przypomniał, że Rogi są osiedlem niezgazyfikowanym, dlatego ważna jest
liczba złożonych deklaracji o przyłączeniu do sieci gazowej, aby PSG przyśpieszyła termin przyłączenia osiedla do
sieci gazowej. Wypełnienie wniosku jest bezpłatne i
niezobowiązujące. Koszt indywidualnej opłaty
przyłączeniowej wynosi obecnie 2222,98 zł brutto. Urząd Miasta pokryje połowę tych kosztów, zwróci także 50 %
kosztów nie więcej niż 5 tys. złotych do zakupu pieca. Cena gazu spada i jest konkurencyjna do ceny węgla.
Niezależnie od umowy z Gminą, PGNiG również zwraca za wymianę pieca węglowego na gazowy i jest to kwota
3 tys. złotych.
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Prezydent Miasta zwróciła się z prośbą do mieszkańców o zastanowienie i kontakt osób zainteresowanych z
Przewodniczącym Zarządu Osiedla Rogi, w celu zorganizowania spotkania i pomocy w wypełnianiu wniosków.
Przewodniczący Zarządu Piotr Młot wstępnie zasugerował, aby spotkanie z przedstawicielami PGNiG zaplanować
na dzień 4 marca 2019 r., i połączyć je z głosowaniem zadań do Budżetu Obywatelskiego.
III. INWESTYCJE I REMONTY NA TERENIE MIASTA, W TYM OSIEDLA ROGI.
Prezydent Miasta poinformowała, iż :
1) zgodnie z wolą mieszkańców, ul. Sucharskiego nie będzie robiona. Pani Prezydent o tej decyzji została
poinformowana pismem Rady Osiedla Rogi wraz z dołączoną do niego uchwałą. Pismo wysłano również do
Wojewody. Gdyby ta decyzja została podjęta przed przygotowaniem projektu inwestycyjnego, Gmina nie
ponosiłaby kosztów zapłaty ponad 200 tys. złotych za wykonanie projektu i całą dokumentację. W ramach tej
inwestycji miało być robione ogrodzenie placu zabaw. Teraz, niewiadomo jeszcze kiedy, ale w celach
bezpieczeństwa dzieci, będzie ono zrobione wyłącznie od strony ulicy Głównej.
2) z końcem czerwca tego roku zostanie oddane do użytku nowo wybudowane hospicjum; budowa miała być
finansowana w 100% ze środków własnych Gminy, jednak w ostatnich dniach, Urząd Marszałkowski
dofinansował te zadanie kwotą 4 ml 600tys. złotych pozyskaną ze środków unijnych; w ramach umowy zawartej z
Urzędem Miasta, hospicjum poprowadzi Caritas;
3) nowo wybrana firma prowadząca inwestycję na kompleksie basenów „wodne OKKO” w czerwcu tego roku
odda basen otwarty, natomiast w drugiej połowie roku pozostałe części obiektu;
4) przejazd na ul. Głównej pod wiaduktem, będzie pogłębiony przez Starostwo Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.
IV. ODPOWIEDZI NA ZADANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PYTANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA
MIASTA I OSIEDLA ROGI.

Mieszkańcy osiedla zadali pytania na które Prezydent Miasta udzieliła następujących odpowiedzi:
1. Gdy mówimy o zanieczyszczeniu powietrza warto przypomnieć o benzenie.. Z uwagi na to, że w Rogach mamy
dwie firmy: Damen i Asfalbeton, może warto umieścić czujniki zanieczyszczenia powietrza przy szkole, aby
wykazały zanieczyszczenie powstałe z obu zakładów?
Prezydent Miasta uspokoiła informując, że już od 4 lat nie ma przekroczeń średniorocznego stężenia benzenu.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska monitoruje średnioroczne stężenie i wskazania są poniżej 5mg/m3.
Ministerstwo zdrowia uspokaja, iż występujące okresowo piki nie są groźne dla zdrowia.
2. Jestem przedsiębiorcą, w 2018 roku zmieniłem ogrzewanie węglowe na pompę ciepła. Po zakończonej
inwestycji skompletowałem dokumenty w celu uzyskania dofinansowania. Okazało się jednak, że mnie się ono nie
należy. Dlaczego zostałem wprowadzony w błąd? W sytuacji gdy ul. Sucharskiego nie będzie robiona, czy te środki
można przeznaczyć na remont dróg rolniczych?
Prezydent Miasta odpowiedziała, iż nie mógł być wprowadzony w błąd ponieważ w podjętej przez Radę Miasta
Uchwale nie ma możliwości prawnej o udzielanie dotacji w rolnictwie. Wnioskodawca zawsze może wnieść
zażalenie. Zadanie na ul. Sucharskiego wycofano dopiero miesiąc temu i na tę chwilę nie wiadomo jeszcze jak
zostaną zaplanowane niewykorzystane środki.
3. Czy naprawdę nie można już nic zrobić z ul. Sucharskiego? Tam nie ma jak chodzić. Ile osób podpisało
wniosek o rezygnacji?
Prezydent Miasta odpowiedziała, że na tę chwilkę musi wystarczyć tylko bieżący remont. Będą załatane dziury w
drodze.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż 150 osób podpisało się za remontem, a 11 osób za inwestycją. Stąd
pismo Rady Osiedla do Prezydenta Miasta o rezygnacji z inwestycji.
4. Mieszkańcy segregują śmieci, a firma wywozowa zbiera bio i mieszane, i wszystko wrzuca do jednego wozu. Z
samochodu, który wozi zielone odpady wycieka, leje się na ulice brud.
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Prezydent Miasta odpowiedziała, że teraz obowiązuje nowy regulamin, jednak ważne, aby na takie sytuacje
reagować od razu. Można pisać do niej e-mal, a wtedy natychmiast będą podejmowane działania wyjaśniające.
5. Ul. Główna idzie, aż do Krężla i do drogi wojewódzkiej. Czy w porozumieniu ze starostwem i wójtem Reńska
Wieś nie można zrobić, aby była ona drogą ewakuacyjną?
Prezydent Miasta odpowiedziała, że drogi powiatowe powinien robić Powiat Kędzierzyn-Koźle.
6. Na ul. Bukowej jest ostatni przystanek MZK. Czy jest projekt, aby lepszy był tam dojazd autobusu?
Prezydent Miasta odpowiedziała, że skieruje takie zapytanie do Prezes MZK.
7. Mieszkaniec przypomniał, że prawie 4 lata czeka na odwodnienie ul. Kosynierów, na którą spływa woda z pól.
Czy można coś zrobić?
Prezydent Miasta poinformowała, że sprawdzi zgłoszony problem i podejmie odpowiednie decyzje.
8. Od 30 lat przy głównej drodze stoi opuszczony budynek. Jest on w wątpliwym stanie technicznym, nie jest
zabezpieczony, porośnięty krzakami.. Prośba, aby odnaleźć właściciela nieruchomości zobowiązać go do
uporządkowania? Dołączam w tej sprawie pismo wraz ze zdjęciami.
Prezydent Miasta odpowiedziała, że odnalezienie właściciela jest możliwe. Jedyne, co możemy wtedy zrobić, to
tylko poprosić go, aby zadbał o swoja własność.
9. Z ul. Sucharskiego autobusy skręcają w bardzo wąską ulicę, ocierają się o lampy oświetleniowe, na kolejnej
wąskiej ulicy wyciskają asfalt przy skręcaniu .Wjeżdżają na chodniki. Czy nie można im usprawnić przejazdów, aby
jeździli bezpiecznie, bez robienia szkód?
Prezydent Miasta odpowiedziała, że spyta o opinię Prezes MZK.
10. 19 marca 2018 roku do Ochrony Środowiska wpłynęło pismo z prośbą o wycinkę wierzb przy placu zabaw. Nie
mamy na nie odpowiedzi.
Prezydent Miasta odpowiedziała, iż zawsze na każde pismo się odpowiada, ale sprawdzi.
V. INFORMACJE DODATKOWE.
Zaproszony na spotkanie przedstawiciel Policji - dzielnicowego, przedstawił następujące informacje, komunikaty i
udzielił odpowiedzi:
1) poinformował o skuteczności działań policji, dzięki korzystaniu przez mieszkańców z nowej aplikacji „Krajowe
mapy zagrożeń bezpieczeństwa”;
2) przestrzegł mieszkańców przed oszustwami dokonywanymi wobec seniorów i zaapelował o większą czujność;
3) porozmawia z zarządcą obiektu otaczarni, aby inaczej planował zatrzymywanie się pojazdów, w tym
ciężarówek, szczególnie przed zakrętem na ul. Głównej;
4) zwróci uwagę właścicielom aut parkujących na ul. Pokucie, aby tak ustawialiauta, by możliwe było swobodne
ich ominięcie przez inne pojazdy, szczególnie na łuku drogi; sprawdzi przy okazji, czy parkują zgonie z przepisami
zachowując 15 m odległość od zakrętu drogi;
Po przedstawieniu wyżej wymienionych informacji, zakończono spotkanie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z
mieszkańcami osiedla Rogi.

Protokołowała
Dorota Tomala
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