Protokół 4/2019
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami osiedla Zachód w dniu 25.01.2019 r.
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Piastowskiej 30.
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;
6) Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle – Ireneusz Wiśniewski;
8) Radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle – Andrzej Kopacki;
9) Radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle –Michał Nowak;
11) Komendant Straży Miejskiej – Aleksy Ptaszyński;
12) Przedstawiciel Policji - dzielnicowy sierżant Marcin Izaak.
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabina Nowosielska wspomniała, iż zawsze na początku roku, a
zaczęła od 2015, odwiedza osiedla. Na spotkaniach omawia problemy, słucha propozycji i sugestii
mieszkańców. Dba o to, aby współprace Miasta z mieszkańcami była bardzo dobra. Następnie omówiła
zagadnienia Budżetu Obywatelskiego w 2019 r., jaki jest stan jakości powietrza w mieście KędzierzynKoźle, wskazała najistotniejsze inwestycje i remonty na terenie miasta, w tym osiedla Zachód. Pani
Prezydent udzieliła odpowiedzi na zadane przez mieszkańców pytania dotyczące funkcjonowania miasta i
osiedla Zachód.
I. BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE W 2019 ROKU.
Prezydent Miasta wskazała, iż w bieżącym roku budżetowym gminy, kwota przypadająca w ramach
Budżetu Obywatelskiego została zaplanowana w wysokości ok. 1. 800 000.00 zł, w tym dla osiedla
Zachód 146.409,00 zł. Kwota 40.000,00 zł jest stała dla każdego osiedla, pozostała środki dla każdego z
16-tu liczone są proporcjonalnie do ilości mieszkańców. 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 6 marca w siedzibie rady osiedla Zachód przy ul.
Piastowskiej 51 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.
II. INWESTYCJE I REMONTY NA TERENIE MIASTA, W TYM OSIEDL ZACHÓD
Prezydent Miasta poinformowała, iż :
1) po 12-tu latach oczekiwania w II kwartale tego roku ma być zakończona duża inwestycja bodowy
hospicjum zlokalizowanego przy ul. Szymanowskiego; będzie ono prowadzone przez Caritas (Pani
Prezydent pismem do NFZ poprosiła o zabezpieczenie środków na ten cel);
2) we wrześniu tego roku planuje się przekazanie budowanego od podstaw Publicznego Przedszkola nr
17 w osiedlu Kłodnica;
3) zakończono remonty głównych ciągów drogowych, między innymi al. Jana Pawła II. Gmina
rozpocznie remonty bocznych ulic;
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 będzie oddane do użytku wyremontowane targowisko przy ul. Damrota;
6) oddana jest ul. Dunikowskiego wraz ze ścieżką rowerową;
7) z uwagi na zabytkowy charakter Koźla, przedłuża się remont ulic Staffa, Kadetów, Niemcewicza i
samego Rynku; podczas prac remontowych odkrywane są ciekawostki archeologiczne, co powoduje
wstrzymywanie prac budowlanych na czas opisania przez archeologów znaleziska;
8) będą prowadzone prace rewitalizacyjne bocznych dróg prowadzących do Rynku;

9) na wzgórzu zamkowymi, pod koniec pierwszego półrocza, będzie otwarte muzeum ;
10) już w tym roku będzie rewitalizacja plantów kozielskich; na to zadanie pozyskaliśmy 3ml 500 tys.
złotych środków zewnętrznych;
11) zakończono remonty głównych ciągów drogowych między innymi al. Jana Pawła II. Gmina
rozpocznie remonty bocznych ulic;
12) 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;
13) w kwietniu będzie oddane do użytku wyremontowane targowisko przy ul. Damrota;
14) na ul. Przyjaźni realizowana jest duża inwestycja - MWiK po obu stronach drogi buduje kanalizację
burzową i sanitarną.
III. STAN POWIETRZA W MIEŚCIE KĘDZIERZYN-KOŹLE.
1. Prezydent Miasta poinformowała, iż Gmina Kędzierzyn-Koźle wraz z PGNiG podjęła wspólne działania
na rzecz promowania ogrzewania gazowego. Po analizie możliwości, wytypowano osiedla do których
można doprowadzić sieć gazową. Zainteresowanym, PGNiG bezpłatnie przygotuje projekt podłączenia
do sieci . Pomoże również napisać odpowiedni wniosek o przyłączenie. Pani Prezydent poinformowała o
projekcie uchwały, który zakłada, iż Gmina pokryje w 50% koszt indywidualnego przyłączenia do sieci
gazowej. Uchwała zostanie skierowana pod obrady na sesję Rady Miasta w pierwszym kwartale tego
roku.
2. 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 lat. Może to wynikać z większej świadomości społecznej i
większej dbałości o ekologię naszych zakładów przemysłowych, które założyły filtry kominowe. Niestety,
nadal 50% pyłów uwalnianych pochodzi z palenisk domowych w których paliwem jest węgiel gorszej
jakości. Prezydent Miasta przypomniała, iż w roku poprzednim kierowała pismo do Ministerstwa
Energetyki, zwracając uwagę, iż brak jest zapisów w Rozporządzeniu Ministra Energetyki w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw stałych, brak parametrów jakie winien spełniać węgiel do spalania w
ogniskach domowych. Daje to możliwość sprzedaży odbiorcom tańszego paliwa złej jakości z czego
korzystają właściciele domków.
3. Pani Prezydent przypomniała, że Gmina podjęła działania wspomagające wszystkich, którzy
przechodzą na ogrzewanie ekologiczne, dofinansowując do 50% koszt zakupu pieca. Straż Miejska
podejmuje czynności kontrolne, sprawdzając domowe paleniska. Są nakładane mandaty, a także wnioski
o ukaranie kierowane do sądu.
IV. ODPOWIEDZI NA ZADANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PYTANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA MIASTA I
SIEDLA ZACHÓD
Mieszkańcy osiedla zadali pytania na które Prezydent Miasta udzieliła następujących odpowiedzi:
1. Właściciele mieszkań przy ul. Kolejowej proszą o pomoc w ustaleniu czy jest możliwe przejęcie od PKP
ulicy przy której mieszkają. Zmieniły się przepisy więc może istnieje szansa.
Prezydent Miasta wspomniała, iż rozpozna temat i poinformuje zainteresowanych.
2. Prośba mieszkańców o interwencję, ponieważ pomimo tablic informacyjnych o zakazie wjazdu i ruch
na wał przeciwpowodziowy przy ul. Emilii Plater, jest on rozjeżdżany przez samochody REMONDIS, Straż
Miejską czy wędkarzy. Działkowcy też skracają sobie drogę.
Prezydent Miasta zgodziła się z postulatem mieszkańcami informując, ż będą prowadzone wzmożone
kontrole.
3. Czy przed zmianą ogrzewania na gazowe należy zlikwidować piec węglowy?
Prezydent Miasta stwierdziła, że jest to wymóg konieczny do uzyskania dofinansowania z Gminy.
4. Czy w ramach zachęty przy projekcie gazyfikacji Gmina może wynegocjować mniejszą cenę za gaz?
W mieście jest duży smog mimo, iż niektórzy palą wg zapewnień sprzedawcy węglem dobrej jakości.
Wspólnoty po zmianie ogrzewania na gazowe widzą oszczędności dopiero po 3. latach.

Prezydent Miasta poinformowała, iż już w 2015 roku prowadziła negocjację z PGNiG. W wyniku ustaleń
Gmina kupuje gaz samodzielnie, nie wg taryfy PGNIG. Zainteresowanych taką formą jest już 80
podmiotów. Porównując ceny gazu i węgla stwierdzono, iż są one takie same.
5. We wrześniu 2018 r. zatrzymano prace przy ul. Kadetów. Teren jest przekopany. Nie można dojechać.
Kiedy ruszą dalsze prace? Czy docelowo przy ul. Kadetów będą parkingi? Wiszące linie napowietrzne są
niebezpieczne. Iskrzą w czasie podcinania drzew.
Zastępca Prezydenta Artur Maruszczak odpowiedział, iż musi być zrobiona kanalizacja, która nie była
przewidziana w pierwotnej fazie projektu. W czasie robót okazało się, że są przeciwspady. Ponadto
wykonawca naruszył rury kanalizacyjne. Gdy tylko będzie sprzyjająca pogoda to MWiK do końca II
kwartału wymienią kanalizację sanitarną, a całe zadanie Gmina zakończy do końca IV kwartału tego roku.
Parkingi są planowane. TAURON nie chciał tej linii skablować. Będziemy prowadzili monit.
6. Mieszkańcy podziękowali pani Prezydent za bardzo ładnie utrzymany i przypilnowany park, za
wykoszona trawę i spytali, która firma dba tak o estetykę?
Prezydent poinformowała, iż osobiście kontroluje park, a tym samym pracowników urzędu
odpowiedzialnych za ten zakres prac.
7. Podopieczni DDP „Magnolia” proszą, aby z badań profilaktycznych refundowanych przez Urząd Miasta
mogły korzystać osoby po 70-tym roku życia. Obecnie tylko ktoś kto nie przekroczył 70-ciu lat jest objęty
programem.
Prezydent Miasta odpowiedziała, iż są to wytyczne Komisji Specjalnej. Kryteria poszczególnych badań są
określane na podstawie opinii specjalistów różnych specjalności.
8. Przy ul. Kadetów auta parkują po obu stronach. Prośba o ustawienie znaku zakaz postoju po jednej ze
stron.
Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że komisja bezpieczeństwa ruchu drogowego przy
Staroście Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego planuje postawienie znaków.
9. Prośba o postawienie śmietników przy ul. Kadetów i ul. Staffa ponieważ to
nieformalnym wybiegiem dla psów.

miejsce stało się

Prezydent Miasta poinformowała, iż Gmina w 2018 dokupiła nowe koszy, więc będą dostawione we
wskazane miejsce.
10. Brak oświetlenia przy łączniku Kadetów do przedszkola.
Prezydent Miasta powiedziała, że sprawdzi i jeśli jest brak oświetlenia to powinno być wykonane.
11. Czy można zapoznać się z projektem rewitalizacji parku i gdzie?
Prezydent odpowiedziała, że z projektem można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta.
12.Ulicą Chrobrego z dużą prędkością jeżdżą samochody ciężarowe . Proszę o monitoring prędkości na tej
ulicy.
Prezydent Miasta zapewniła, że skoro jest to nasza ulica to będą podjęte właściwe działania.
Przypomniała również, iż wszelkie sytuacje wymagające interwencji można kierować bezpośredni na jej
adres e-mail lub do Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
13. Prośba mieszkańców do Straży Miejskiej, aby ta zwracała uwagę na parkujące auta w obrębie
skrzyżowań Kadetów, Chrobrego, Morcinka, Krasińskiego.

V.INFORMACJE DODATKOWE.
Zaproszony na spotkanie przedstawiciel Policji - dzielnicowy, przedstawił następujące informacje i
komunikaty:
1)
2)
3)

przestrzegł mieszkańców przed nasilającymi się włamaniami do mieszkań i apelował do zebranych
o większą czujność;
poinformował o skuteczności działań policji dzięki korzystaniu przez mieszkańców z nowej aplikacji
„Krajowe mapy zagrożeń bezpieczeństwa”;
przypomniał, iż ściągnięta na telefon aplikacja „Moja Komenda” pozwala odszukać dzielnicowych w
całym kraju, bez względu na miejsce przebywania właściciela telefonu.

Przybyły na spotkanie Komendant Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu poinformował zebranych, iż w
roku 2018 przeprowadzono 499 kontroli w zakresie ogrzewania mieszkań piecami na opał stały.
Stwierdzono 32 przypadki spalania odpadów, wydano 39 pouczeń. Były 2 przypadki skierowania sprawy
do sądu w których zapadły wyroki. Pobrano próbki z 3. palenisk domowych celem przebadania w
akredytowanym laboratorium w Rudzie Śląskiej. Komendant przypomniał, iż Straż Miejska reaguje na
każde zgłoszone przez mieszkańców zawiadomienie. Zajmie się problemem niewłaściwego parkowania
samochodów.

Protokołowała Dorota Tomala

