Protokół
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami Osiedla Kuźniczka
W dniu 01.03.2017 r. o godzinie 19.00 w siedzibie Rady Osiedla Kuźniczka odbyło
się spotkanie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami osiedla Kuźniczka.
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. Pracownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego – Agnieszka Plucik (protokolant).
W trakcie spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
I. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformowała zebranych mieszkańców o:
1. 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.
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 planuje się na koniec 2017 roku. Kompleks
będzie miał charakter rekreacyjny. Do 17 marca 2017 r. można zgłaszać propozycję do
konkursu na nazwę obiektu.
3. 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.
4. 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. Rozpoczęliśmy również rozmowy z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie
w sprawie drogi dojazdowej do cmentarza, która przebiegałaby przez las.
5. Rozpoczęciu prac inwestycyjnych w Kozielskim Porcie i planach budowy pierwszego
terminala przeładunkowego. Pod koniec 2015 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. Przesunięciu w czasie remontu Al. Spokojnej. Została zaskarżona decyzja o przeniesienie
progu i przystanku autobusowego. Wojewoda podtrzymał decyzję Gminy, ale zanim
wyrok się uprawomocni i ruszą przetargi będzie koniec roku i ze względów
atmosferycznych prace przy wymianie kanalizacji, budowie nawierzchni i chodnika,
przesuną się w czasie, na początek 2018 r.
7. 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 Kuźniczka wynosi 54.362,00 zł. Wnioski
zawierające propozycje zadań zgłaszane były do dnia 31.01.2017 r. Po weryfikacji
i opiniowaniu, od 01.03.2017 r. zadania zostaną poddane konsultacji z mieszkańcami
miasta. Prezydent Miasta zaprosiła wszystkich mieszkańców osiedla do głosowania.
Na osiedlu Kuźniczka zgłoszone zostały następujące wnioski:
1) remont chodnika przy ul. Ogrodowej,
2) remont chodników – etap I (lokalizacja ul. Wiśniowa oraz część ul. Akacjowej),
3) remont chodnika (ul. Kalinowa),
4) renowacja drugiej strony chodnika przy ul. Głogowej (jedna strona została wykonana
w 2016 r.).
II. Mieszkańcy osiedla zadawali pytania i zgłaszali następujące wnioski:
1. Podziękowanie w sprawie interwencji na ul. Modrzewiowej i zapytanie o jej remont.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że droga została utwardzona i uzupełnione
zostały ubytki . Jeśli chodzi o remont to brakuje środków w budżecie miasta. Gmina
kończy dokumentację kanalizacji i najpóźniej w przyszłym roku ruszą prace. Jeśli chodzi
o oświetlenie i remont drogi to jest to sprawa odległa.
2. Zapytanie w sprawie remontu ul. Leszczynowej.
Prezydent Miasta poinformowała, że budżet miasta jest niewystarczający na wykonanie
remontów wszystkich ulic w mieście w 2017 r.
3. Zapytanie jak przedstawia się sprawa zanieczyszczeń powietrza w mieście.
Prezydent Miasta poinformowała, że problem zanieczyszczenia powietrza
w Kędzierzynie-Koźlu istnieje już od paru lat. Według posiadanych danych aż 70%
zanieczyszczeń pochodzi z gospodarstw domowych, a nie z fabryk. Straż Miejska
codziennie prowadzi kontrole i sprawdza czym w piecach palą mieszkańcy miasta.
Nakładane są mandaty. Gmina od 1998 r. udziela dotacji mieszkańcom miasta na
modernizację systemów ogrzewania na ekologiczne. W 2016 r. udzielono ok. 80 takich
dotacji. Prezes MZEC Sp. z o.o. przygotowuje projekt techniczny podłączenia
indywidualnych odbiorców do sieci ciepłowniczej, wraz z kosztorysem dla całego miasta,
ale koszt będzie zależał od tego czy wszyscy mieszkańcy danego osiedla wyrażą zgodę na
takie rozwiązanie. W sprawie podwyższonego poziomu benzenu zostały przeprowadzone
kontrole przez Prokuraturę Rejonową i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
które nie ustaliły jednoznacznie sprawców podwyższonej emisji. Rada Miasta
Kędzierzyn-Koźle wystosowała apel do Prezesa Rady Ministrów i właściwych
Ministerstw w sprawie zmian legislacyjnych w zakresie przepisów mających na celu
ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, zwłaszcza benzenu. Gmina
podjęła decyzję o zakupie stacji meteorologicznej i wystąpiła z wnioskiem do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu, o dofinansowanie.
W przypadku odrzucenia wniosku, Gmina wspólnie ze Starostwem Powiatowym zakupi
stację. Gmina chce również sprawdzić, gdzie w mieście jest największe stężenie
zanieczyszczeń.
4. Zapytanie o wycinkę drzew wzdłuż Alei Jana Pawła II.
Prezydent Miasta poinformowała, że wycinka drzew jest prowadzona w pasie drogowym.
Jest ona prowadzona przed przebudową ulicy i powstaniem nowego ronda na
skrzyżowaniu ulic Miłej z 1-go Maja i Al. Jana Pawła II. Wycinane są również drzewa

owocowe i samosiejki. Po remoncie drogi zmieni się wizualizacja zostaną nasadzone
nowe drzewa i krzewy ozdobne.
5. Wniosek o zmianę przepisu w sprawie norm zanieczyszczenia powietrza.
Prezydent Miasta poinformowała, że zaprasza mieszkańców do Biura Rady Miasta
w Urzędzie, aby podpisać petycję skierowaną do Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie
zmian legislacyjnych w zakresie przepisów rozporządzeń do ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustalenia
zaostrzonych norm w zakresie przeładunku paliw płynnych.
6. Zapytanie o remont ul. Grunwaldzkiej.
Prezydent Miasta poinformowała, że w ramach subregionu Powiat Kędzierzyn-Koźle
z Powiatem Strzelce Opolskie przygotowana jest przebudowa jezdni od ronda
grunwaldzkiego do granicy z powiatem strzeleckim. Prace mają ruszyć w tym roku,
zależy to jednak od tego jak przebiegnie procedura przetargowa.
7. Zapytanie dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczą osiedla
Kuźniczka.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że miasto prowadzi prace dwutorowo, z jednej
strony jest to rozbudowa miejsc postojowych i tereny zielone, z drugiej teren przy
cmentarzu. Gmina musi porozumieć się z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie. Mieszkańcy
mogą też zgłaszać swoje sugestie w sprawie zmian.
8. Wniosek mieszkańców o wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych.
Prezydent Miasta poinformowała, że za skrzyżowania równorzędne jest odpowiedzialna
Komisja Bezpieczeństwa przy Starostwie Powiatowym.
9. Zapytanie co w sprawie rozjeżdżonego ronda w centrum miasta.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że wie o sprawie i rondo zostanie poprawione.
Prezydent Miasta dodała, że jest to wina dużych samochodów, które powinny przejeżdżać
przez obwodnicę, a nie przez centrum miasta.
10. Zapytanie o rondo grunwaldzkie, które wygląda źle technicznie i wizualnie.
Prezydent Miasta poinformowała, że Gmina chce przejąć rondo od Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych, ale nie otrzymała jeszcze decyzji w tej sprawie.
11. Zapytanie o przepompownię przy ul. Akacjowej i ul. Ogrodowej.
Zastępca Prezydenta poinformował, że jest to kwestia przepustowości rur i trzeba je
wymienić na rury o większej średnicy. Prezydent Miasta poinformowała, że spotka się
z Prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w tej sprawie i pisemną odpowiedź
przekaże Przewodniczącej Zarządu Osiedla.
12. Zapytanie o możliwość postawienia znaku informującego o strefie zamieszkania lub
montażu progu zwalniającego przy drodze prowadzącej do ogródków działkowych.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że sprawdzi to i odpowie na piśmie
Przewodniczącej Zarządu Osiedla.

13. Zapytanie jak to się dzieję, że w planie zagospodarowania przestrzennego nie ma usług
uciążliwych, a usługi takie powstają.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że niekiedy zdarza się tak, że pozwolenie jest
wydawane na działalność nieuciążliwą, a firma prowadzi inną działalność. Jeśli
mieszkańcy zgłoszą taką sytuację, to Gmina sprawdza czy jest zgodna z planem
zagospodarowania przestrzennego.
14. Zapytanie o remont ul. Głogowej i ul. Jodłowej, jako zadanie w Budżecie Obywatelskim,
czemu nie jest zrobiony chodnik z dwóch stron jezdni.
Prezydent Miasta poinformowała, że zgodnie z zadaniem nie miało być remontu całej
ulicy, a tylko jedna strona.
Mieszkańcy gratulowali Prezydent Miasta za funkcjonalne i ładne otoczenie dworca
kolejowego, którym można się pochwalić gościom przyjeżdżającym w odwiedziny do
Kędzierzyna-Koźla.
Prezydent Miasta zapewniła, że po skończeniu inwestycji na Alei Jana Pawła II otoczenie nie
będzie już „betonową dżunglą” i dopiero wtedy będzie widoczny efekt prac.
W związku z brakiem dalszych pytań ze strony mieszkańców spotkanie zakończono.

