Protokół 8/2019
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami osiedla Południe w dniu 06.02.2019 r.
w Domu Kultury „Koźle” przy ul. Skarbowej 10.
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) Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle – Ireneusz Wiśniewski;
5) Komendant Straży Miejskiej – Aleksy Ptaszyński;
6) Przewodnicząca Zarządu Osiedla Południe – Maria Czerner - Zemlak
7) Przedstawiciel Policji – dzielnicowy młodszy aspirant Adam Dzialuk.
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 Południe. Udzieliła odpowiedzi na zadane przez mieszkańców pytania dotyczące
funkcjonowania miasta i osiedla Południe.
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 Południe wyniosła 58.708,00 zł, jednocześnie dodając, iż termin na
zgłaszanie projektów zadań minął w dniu 31 stycznia 2019 roku. Mieszkańcy Osiedla Południe zgłosili
cztery projekty zadań. Do 15 lutego 2019 roku będzie przeprowadzona weryfikacja zgłoszonych zadań
pod względem formalnym. Dopuszczone do głosowania zadania będą przez mieszkańców wybierane w
dniu 4 marca w siedzibie rady osiedla w godzinach od 16:00 do 20:00 lub elektronicznie od 8 do 31 marca
2019.
Prezydent Miasta zachęciła autorów projektów zgłoszonych zadań, aby promowali swoje zadania wśród
mieszkańców Osiedla.
II. STAN POWIETRZA W MIEŚCIE KĘDZIERZYN-KOŹLE.
1. Prezydent Miasta poinformowała, iż na portalu powietrze.kedzierzynkozle.pl istnieje możliwość
sprawdzania aktualnego stanu czystości powietrza w mieście. Na Osiedlu Południe jakość powietrza jest
często gorsza niż na niedaleko znajdującym się Osiedlu Stare Miasto, co wynika z faktu, iż 50% źródeł
zanieczyszczenia pochodzi z palenisk domowych, których jest dużo na Osiedlu Południe oraz w sąsiedniej
gminie Reńskiej Wsi.
2. 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. Różnica w cenie opłaty za ogrzewanie gazowe, a ogrzewanie
węglem to kilkadziesiąt złotych, a korzyści są znacznie większe, w związku z ekologicznym charakterem
ogrzewania gazowego oraz czasem, który można zaoszczędzić na braku konieczności samodzielnego
rozpalania pieca.

3. Prezydent poinformowała, że możliwe jest zorganizowane w tutejszej sali w Domu Kultury Koźle
spotkania z przedstawicielami PGNiG, dla osób zainteresowanych przyłączeniem sieci gazowej.
4. Prezydent Miasta poinformowała, iż Straż Miejska kontroluje paleniska domowe. W ubiegłym roku
wobec dwóch osób skierowano wniosek do sądu o ukaranie za palenie substancjami zanieczyszczającymi
powietrze. Przewodnicząca Rady Osiedla Południe wniosła o wzmożoną kontrolę Straży Miejskiej w tym
zakresie. Mieszkańcy Osiedla wspomnieli o dronach jako metodzie kontrolowania palenisk domowych.
Prezydent stwierdziła, iż odczyty z dronów nie są dokumentem o walorze dowodowym w postępowaniu
sądowym, a ich używanie stwarza wielu problemów natury faktycznej np. wysokie koszty eksploatacji
(koszt wynajmu na 8 godzin może wynieść nawet 3600 złotych).
5. Prezydent zaznaczyła, że świadomość społeczna w tym zakresie z roku na rok jest coraz większa.
Zachęciła mieszkańców, aby informowali odpowiednie służby o wykroczeniach związanych z paleniem
substancjami szkodliwymi. Nie jest to donosicielstwo, a działanie dla dobra wszystkich mieszkańców.
III. INWESTYCJE I REMONTY NA TERENIE MIASTA, W TYM OSIEDLU POŁUDNIE
Prezydent Miasta poinformowała, iż :
1) pod koniec bieżącego roku przewiduje się zakończenie prac na kozielskim rynku oraz remontu uliczek
dojazdowych znajdujących się wokół rynku;
2) przerwano inwestycje na wzgórzu zamkowym ze względu na odkrycie muru;
3) kostka brukowa wokół Kościoła Zygmunta nie zostanie wymieniona;
4) koszty ewentualnej inwestycji na podzamczu wynoszą do 100 milionów złotych, co stanowi przeszkodę
w rewitalizacji tego miejsca;
6) planowana jest inwestycja w parku na plantach kozielskich ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej;
7) w II kwartale tego roku ma być oddane do użytku, od podstaw wybudowane hospicjum, zlokalizowane
w Kłodnicy przy ul. Szymanowskiego; skierowano pismo do NFZ w Opolu o zabezpieczenie środków na
prowadzenie hospicjum; będzie je prowadziła Caritas;
8) zrealizowany zostanie remont dojazdu na ulicę Dunikowskiego.
IV. ODPOWIEDZI NA ZADANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PYTANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA MIASTA I
OSIEDLA POŁUDNIE.
Mieszkańcy osiedla zadali pytania na które udzielono następujących odpowiedzi:
1. Czy program „Termomodernizacja” jest tym samym, co program „Czyste Powietrze”?
Prezydent Miasta poinformowała, iż jest to inny program rządowy o nazwie „Czyste Powietrze”. Na dzień
dzisiejszy nie istnieje rozporządzenie regulujące konkretne działania w ramach tego programu. Można
jedynie składać wnioski. Prezydent także wspomniała o programie Marszałka Województwa Opolskiego
gdzie Urząd Marszałkowski, Gmina oraz zainteresowany przyłączem mieszkaniec ponoszą koszty
przyłączenia odpowiednio w proporcji 33%, 34%, 33%.
2. Czy występuje nadmiar grzewczy w Azotach, który umożliwiłby podłączenie ciepła z zakładów
azotowych do tutejszego Osiedla ?
Prezydent Miasta poinformowała, iż Azoty nie mają takiego nadmiaru, a ewentualny koszt takiego
przyłączenia byłby ekstremalnie wysoki. Prezydent Miasta dodała, że w Koźlu planowana jest rozbudowa

kotła grzewczego ze względu na możliwość przyłączenia nowego użytkownika w postaci kompleksu
miejskiego na Terenia dawnych koszar.
3 Czy powstanie sieć wodociągowa która miała być wykonana w rejonach prokuratury i Reńskiej Wsi ?
Zastępca Prezydenta Artur Maruszczak odpowiedział, iż na obecną chwilę nie wiemy nic w tej sprawie, ale
się dowiemy.
4. Ponieważ w operacie przeciwpowodziowym z 2011 roku, nie wszystkie zadania są potrzebne, a tym
samym potrzeba jest aktualizacji operatu. Wiązało by się to ze zmniejszoną ilością zadań dla gminy.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak powiedział, iż jest to poważny temat, przywołując przykład
wału między ul. Głubczycką, a B. Chrobrego, gdzie jest pozwolenie na jego budowę. Koszt tej inwestycji
wyniesie 18 milionów złotych, Urząd Miasta będzie szukał zewnętrznych źródeł finansowania. Dodał także,
że głosy w przedmiocie tego co należy budować, a czego nie - są podzielone.
Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Ireneusz Wiśniewski poinformował o planowanej na 28
lutego 2019 roku sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, na której zostanie poruszony temat zagrożenia
powodziowego
5. Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie obszaru komunikacyjnego od strony PKS, do ul. Głubczyckiej ?
Prezydent odpowiedziała, iż ten teren należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Podejmie próbę
kontaktu telefonicznego u tego zarządcy, w celu realizacji tych obowiązków.
6. Oświetlenie na ulicy Głubczyckiej, od prokuratury do końca jest wyłączone.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że Urząd Miasta sprawdzi ten temat.
7. Czy działalnośc złomowiska samochodowego „Adax”, koło starego cmentarza jest szkodliwa dla
środowiska ?
Prezydent Miasta poinformowała, iż przyjrzy się tej sprawie.
8. Samochody przekraczając dopuszczalną prędkość przy ul. Raciborskiej, wskazane jest, aby na tej ulicy
regularnie stały patrole policji mierząc prędkość poruszających się pojazdów.
Dzielnicowy Adam Dzialuk odpowiedział, aby o takich przypadkach informować na bieżąco policję.
Prezydent poprosiła dzielnicowego, aby Policja podjeła wnioskowane przez mieszkańca działania
prewencyjne, wobec kierowców popełniających wykroczenia.
Dzielnicowy zapewnił, iż przekażę informację o regularnych wykroczeniach drogowych na ul. Raciborskiej –
Wydziałowi Ruchu Drogowego.
9. Firma „K+D” jest uciążliwym sąsiadem, poprzez zakłócanie ciszy nocnej, przez koparki jeżdżące o
godzinie 4:30
Prezydent poinformowała, że w tej sprawie były kierowane pisma do sądu. Dodała, że chciała podjać
mediacje z właścicielem firmy, ale nic z tego nie wyszło. Zachęca do kontaktu z policją w przypadku, gdy
mieszkańcy zauważą wykroczenie popełnianie przez właściciela firmy.
Zastępca Prezydent Artur Maruszczak dodał, iż wobec właściciela działki z której korzysta firma „K+D” trwa
postępowanie administracyjne i są podejmowane czynności wyjaśniające.
10. Dzięki dronom w Świdniku wręczono 70 mandatów mieszkańcom palącym substancje szkodliwe dla
środowiska, czy istnieje możliwość zainwestowania w drony w Kędzierzynie-Koźlu ?

Prezydent ponownie poinformowała o wysokich kosztach inwestycji w tego rodzaju sprzęt i
niewystarczającym walorze dowodowym korzystania z tego rodzaju urządzeń. Podała przykład rozprawy
sądowej, gdzie został skierowany wniosek o ukaranie mieszkańca palącego tkaniny. W tej sprawie
zaangażowano laboratorium, które badało, czym oskarżony palił, odbyło się przesłuchanie laborantki i w
ostateczności oskarżonego ukarano mandatem w wysokości 100 złotych.
Komendant Straży Miejskiej Aleksy Ptaszyński dodał, iż nie ma w ustawie o ochronie środowiska prawnych,
konkretnych uregulowań w zakresie używania dronów i ewentualnych walorów dowodowych, a
orzecznictwo sądowe w tym temacie nie istnieje. Jest to obecnie straszak.
11. Kiedy jest planowana inwestycja na terenie dawnych koszar ?
Prezydent odpowiedziała, iż na obecną chwilę nie może nic powiedzieć.
12. W 2017 roku Strażnik Miejski odpowiednio nie zareagował na wezwanie dotyczące palenia śmieciami
w gospodarstwie domowym.
Prezydent odpowiedziała, że należało taką sytuację zgłosić od razu po zdarzeniu.
13. Proszę o usuwanie nieczystości z pasa ulicy Głubczyckiej, Raciborskiej i 24 kwietnia.
Prezydent odpowiedziała, że zgłosi ten problem właściwemu zarządcy drogi.
14. Co z odnową ulicy Głubczyckiej w kierunku parku koło działek ?
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak odpowiedział, że w tym roku podjęta będzie uchwała Rady
Miasta o uznaniu tej drogi za drogę publiczną. Jeśli tak się stanie będzie możliwość realizowania inwestycji
na tym odcinku ulicy.
15. Czy można dodać kosze na śmieci przy siatce znajdującej się koło Orlika ?
Prezydent poprosiła mieszkańców, aby przekazywali tego rodzaju uwagi na bieżąco, gdyż pracownicy
Urzędu Miasta mogą nie zdawać sobie sprawy braku odpowiedniej ilości koszy na danym terenie, po to
właśnie są te spotkania. Uwagi można zgłaszać na maila prezydent@kedzierzynkozle.pl
16. Niektórzy uczestnicy ruchu drogowego, włączając się do ruchu nagminnie wymuszają pierwszeństwo
przejazdu na Placu Raciborskim.
Dzielnicowy poinformował, iż na tamtym terenie jest prawidłowe oznakowanie, ale przekaże sprawę do
Wydziału Ruchu Drogowego.
17. O godz. 16:30 świeciły się już lampy, pomimo jasnej pory. Być może warto by było się zastanowić nad
czasem włączania oświetlenia, celem oszczędności ?
Prezydent Miasta poinformowała, iż sprawdzi ten temat.
17. Na ulicy Głubczyckiej co roku pęka rura azbestowa i powinna być wymieniona.
Prezydent poinformowała, iż przekaże ten problem Miejskim Wodociągom i Kanalizacji.
18. Na drodze dojazdowej do bloków na ul. Głubczyckiej koło Tesco, teren jest podniesiony w związku z
budową myjni samochodowej.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, iż rozezna ten temat.
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 Południe.
Protokołował : Rafał Mikołajewicz

