Protokół
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami osiedla Azoty
W dniu 13.02.2017 r. o godzinie 17.00 odbyło się w siedzibie Rady Osiedla Azoty
w budynku Mieszkania Chronione przy ul. Waryńskiego 1-3 spotkanie Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami osiedla Azoty.
W spotkaniu brali udział następujący przedstawiciele Gminy Kędzierzyn-Koźle:
1. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabina Nowosielska,
2. Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle – Artur Maruszczak,
3. Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego – Agnieszka Zimny-Ilnicka.
W trakcie spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
I. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformowała zebranych mieszkańców o:
1. Rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku. Kwota
wynikająca z podziału rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na 2017 rok jest
wyższa niż w 2016 roku i wynosi 1.500.000 zł (w roku 2016 wynosiła ok. 1.200.000 zł).
Kwota ta została podzielona na szesnaście Osiedli, proporcjonalnie do liczby ich
mieszkańców. Kwota przypadająca dla osiedla Azoty wynosi 65.052,00 zł. Wnioski
zawierające propozycje zadań zgłaszane były do dnia 31.01.2017 r. Teraz są
weryfikowane i opiniowane. Od 01.03.2017 r. zadania zostaną poddane konsultacji
z mieszkańcami miasta. Prezydent Miasta zaprosiła wszystkich mieszkańców osiedla do
głosowania.
Na osiedlu Azoty zgłoszone zostały następujące wnioski:
1) budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Chemików - etap I,
2) doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu,
3) budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 5,
4) rewitalizacja skweru w rejonie pawilonu handlowego na osiedlu Azoty.
2. Rozpoczęciu budowy nowego kompleksu basenowo - rekreacyjnego na osiedlu Azoty.
W ramach tej inwestycji przewidziano budowę krytej pływalni, basenów otwartych oraz
placu zabaw i boisk. Otwarcie kompleksu zaplanowane jest na koniec 2017 roku.
3. Planowanej przebudowie ul. Witosa. W ramach przebudowy drogi wymienione zostanie
oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa i wodociągowa. Wraz z realizacją przebudowy
ul. Witosa wykonany zostanie także remont ul. Piłsudskiego. Na ul. Piłsudskiego również
zostanie wykonane oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa i wodociągowa. Utrudnienia w
ruchu spowodowane przebudową tych dwóch ulic potrwają około czterech miesięcy.
Przebudowa będzie kosztowała ok. 3.000.000 zł.
4. Utworzeniu hospicjum. W wyniku odpowiednich analiz i ekspertyz wybrany został
budynek po byłym Publicznym Przedszkolu przy ul. Szymanowskiego 33A w Kłodnicy.
Obecnie kończą się prace nad wykonaniem projektu technicznego. Zaraz potem Gmina
rozpocznie prace remontowe. Zakończenie prac planuje się w pierwszym kwartale 2018 r.
5. Rozpoczęciu prac inwestycyjnych w Kozielskim Porcie i planach budowy pierwszego
terminala przeładunkowego. Pod koniec 2016 r. Gmina podpisała z inwestorem umowę na
dzierżawę tego terenu. W ciągu kilku lat w zniszczonym Porcie ma powstać nowoczesny

terminal przeładunkowy. Przewóz produktów do terminala odbywać się będzie
transportem drogowym i kolejowym, a w późniejszym czasie transportem wodnym.
6. Dalszej przebudowie al. Jana Pawła II. W 2017 r. planowana jest kontynuacja prac na
odcinku od skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Wojska
Polskiego. Na skrzyżowaniu ul. Miłej z ul.1 Maja, dla poprawy bezpieczeństwa,
powstanie rondo. Przy realizacji tego zadania planuje się również zagospodarowanie
terenów zielonych w Parku Pojednania. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec
2017 roku.
7. Planach rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul. Gajowej. Gmina dokonała, za
dopłatą, wymiany gruntów z Lasami Państwowymi. Obecnie trwa przygotowywanie
dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza. Rozpoczęcie robót nastąpi w drugiej
połowie 2017 roku.
II. Mieszkańcy osiedla zadawali pytania i zgłaszali następujące wnioski:
1. Zapytanie dotyczące konieczności zmiany nazwy ul. Przodowników Pracy, w związku
z wejściem w życie ustawy zakazującej nazw ulic odnoszących się do poprzedniego ustroju.
Prezydent Miasta poinformowała, że prawdopodobnie nie będzie konieczności zmiany nazwy
ul. Przodowników Pacy na inną.
2. Zapytanie dotyczące wycinki drzew przy Kanale Kędzierzyńskim.
Prezydent Miasta poinformowała, że Kanałem zarządza Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gliwicach. Wycinka drzew prowadzona jest w celu uporządkowania terenu wałów
i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
3. Wniosek o wykonanie remontu chodnika na ul. Grabskiego (w pobliżu kortów tenisowych).
Prezydent Miasta poinformowała, że sprawdzi możliwość wykonania remontu chodnika
w najbliższym okresie.
4. Zapytanie dotyczące możliwości powstania na osiedlu dodatkowego sklepu spożywczego
np. Biedronki.
Prezydent Miasta poinformowała, że decyzje dotyczące powstawania sklepów nie należą do
zadań Gminy.
5. Wniosek o wykonanie remontu ul. Piłsudskiego.
Prezydent Miasta przypomniała, że remont ul. Piłsudskiego planowany jest wraz
z przebudową ul. Witosa.
6. Zgłoszenie dotyczące problemów z kanalizacją na ul. Przodowników Pracy. Kanalizacja
według mieszkańców napełnia się w niewłaściwy sposób.
Prezydent Miasta poinformowała, że zleci sprawdzenie kanalizacji Miejskim Wodociągom
i Kanalizacji.
7. Zapytanie dotyczące likwidacji w 2013 r. w Uchwale Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zapisu regulującego zasady hodowania i trzymania gołębi na terenach nieruchomości
prywatnych.
Prezydent Miasta poinformowała, że wyjaśni sprawę za pośrednictwem Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta.

III. Dodatkowo Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformowała zebranych mieszkańców o:
1. Planowanym przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej projekcie przebudowy
i rozbudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie
Kędzierzyna-Koźla.- zadanie „Przebudowa sieci ciepłowniczej wysoko i nisko
parametrowej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu Azoty”. Miejski Zakład
Energetyki Cieplnej wystąpił do mieszkańców osiedla Azoty o wyrażenie, w formie
oświadczenia, wstępnej zgody właścicieli nieruchomości na przebudowę sieci
ciepłowniczej na ich działkach. Prezydent Miasta zaapelowała o wypełnienie i odesłanie
oświadczeń. Dzięki przebudowie sieci ciepłowniczej obniżeniu ulegną stawki ciepła.
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej złożył wniosek o dofinansowanie tego projektu ze
środków Unii Europejskiej.
2. Zmianie organizacji ruchu oraz lokalizacji przystanku autobusowego prowadzącego
w stronę Kędzierzyna na ul. Waryńskiego.
3. Dokończeniu remontu chodnika na ul. Waryńskiego 11 – 13,.
4. Planowanym w 2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu remoncie
ul. Waryńskiego do ul. Wojska Polskiego.
W związku z brakiem dalszych pytań ze strony mieszkańców spotkanie zakończono.

