Protokół
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami osiedla Pogorzelec
W dniu 1.03.2017 r. o godzinie 17.00 odbyło się w budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 5 przy ul. Kościuszki 41 spotkanie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami osiedla Pogorzelec.
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 Biura Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - Anna Dworaczek (protokolant).
Na sali obecne byłe również:
Radne Miasta Kędzierzyn-Koźle pani Halina Mińczuk, pani Dorota Mrówka, pani Elżbieta
Setnicka.
W trakcie spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
I. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformowała zebranych mieszkańców o:
1. Organizowanych co najmniej raz w roku spotkaniach z mieszkańcami w poszczególnych
osiedlach. Na spotkaniach tych omawiane są istotne dla mieszkańców sprawy i potrzeby
osiedli.
2. 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 Pogorzelec wynosi 210 993,00 zł. Wnioski
zawierające propozycje zadań zgłaszane były do dnia 31.01.2017 r. Teraz są
weryfikowane i opiniowane. Od dnia dzisiejszego tj. od 01.03.2017 r. rozpoczęło się
głosowanie zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Prezydent Miasta zaprosiła
wszystkich mieszkańców osiedla do głosowania.
3. 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. Aby przygotować teren pod tę inwestycję (powstanie m.in. chodnik i ścieżka
rowerowa wzdłuż jezdni), konieczna jest wycinka drzew i krzewów na całym odcinku.
Usunięta zostanie tylko ta roślinność, która uniemożliwia przeprowadzenie prac lub która
zostałaby w ich wyniku uszkodzona. Wycięte okazy zastąpią jeszcze liczniejsze
nasadzenia. 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.
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.
5. 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.
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6. Rozpoczęciu budowy nowego kompleksu basenowo - rekreacyjnego na osiedlu Azoty.
W ramach tej inwestycji przewidziano budowę krytej pływalni, basenów otwartych oraz
placu zabaw i boisk. Obiekt będzie podzielony na kilka stref, m.in. sportową (będą trzy
tory pływackie) oraz strefę rekreacyjną, która będzie stanowić większą część obiektu
(70%). Koszt budowy nowego kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Azoty oszacowano na
23 mln zł. Otwarcie kompleksu zaplanowane jest na koniec 2017 roku.
7. 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. Zostaną również wyremontowane zabytkowe budynki
znajdujące się w Koźlu Port. Przewóz produktów do terminala odbywać się będzie
transportem drogowym i kolejowym, a w późniejszym czasie transportem wodnym.
8. Trwających pracach związanych z pozyskiwaniem inwestorów na Polu Południowym.
Pole Południowe jest to teren inwestycyjny objęty działaniem Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej o powierzchni 77 hektarów. W tej chwili jest jeden inwestor, który
otrzymał pozwolenie na budowę i w 2017 r. rozpocznie swoją działalność. Z drugim
inwestorem został podpisany list intencyjny. Duży problemem stanowi brak dogodnego
dojazdu, lecz nie ma perspektywy na budowę kolejnego odcinka obwodnicy. Prezydent
Miasta poinformowała, że otrzymała pismo z informacją, że budowa obwodnicy
północnej Kędzierzyna-Koźla jest ujęta w planie zadań inwestycyjnych kraju na lata 2018
– 2021. Na dzień dzisiejszy budżet państwa nie posiada jednak środków finansowych na
wykonanie tego zadania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych posiada aktualną decyzję
środowiskową na budowę obwodnicy północnej. Prezydent Miasta prowadzi rozmowy z
Posłami i Senatorem w sprawie wsparcia i lobbowania w tej sprawy.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował zebranych mieszkańców
o zaplanowanych inwestycjach w 2017 r. na osiedlu Pogorzelec (w zeszłym roku
przeznaczono 3 mln zł na inwestycje na osiedlu Pogorzelec, w tym roku również planują
przeznaczyć ok. 3 mln zł. na inwestycje)
1) wykonanie projektu technicznego i przebudowa ulicy Wierzbowej, realizacja zadania
będzie w 2018 r.;
2) wykonanie projektu technicznego i przebudowa ulicy Elsnera, realizacja zadania będzie
w 2018 r.;
3) budowa parkingów w ciągu drogi gminnej przy ulicy J. Bema (zadanie jest realizowane
wspólnie z Starostwem Powiatowym Kędzierzyn-Koźle);
4) modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6;
5) budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 23;
6) wykonanie zagospodarowania przestrzennego przy Gimnazjum Nr 6;
7) rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta, zadanie dotyczy całego miasta,
powstanie 80 punktów kamerowych. Punkty zostały wytypowane wspólnie z Komendą
Powiatową Policji oraz Strażą Miejską. W tym roku Urząd Miasta zaplanował montaż 15
punktów kamerowych;
8) przebudowa placu Rodła (uzyskano dofinansowanie z źródeł zewnętrznych na
zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy)
9) odtworzenie placu zabaw na ulicy Korczaka;
10) uzupełnienie oświetlenia miejskiego na obszarze ulicy Tartacznej,
11) uzupełnienie oświetlenia miejskiego łącznika od ulicy Sikorskiego do ulicy Kościuszki;
12) modernizacja ulicy Ligonia, chodników wraz z oświetleniem;
13) wykonanie projektu technicznego oraz budowa ścieżki rowerowej łączącej osiedle
Pogorzelec przez osiedle Kłodnica do Koźla;
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Prezydent Miasta poinformowała, że na przebudowę i modernizację skweru Placu Rodła oraz
zagospodarowanie terenów zielonych znajdujących się na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle,
Urząd Miasta wygrał konkurs pn. ,,Poprawa jakości środowiska miejskiego w KędzierzynieKoźlu
poprzez rozwój terenów zielonych" uzyskał duże dofinansowanie z źródła
zewnętrznego, gmina dopłaci tylko 15 % wartości projektu.
II. Mieszkańcy osiedla zadawali pytania i zgłaszali następujące wnioski:
1. Mieszkaniec podziękował za remonty dróg na osiedlu Pogorzelec, szczególnie rozpoczęcie
prac dotyczących ulicy Elsnera.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że w tym roku zostanie
wykonana dokumentacja ulicy Elsnera (PT), prace ruszą w kolejnym roku.
2. Zapytanie dotyczące możliwości wykonania remontu i zatoczek samochodowych dla osób
niepełnosprawnych na ulicy Słowackiego(w miejscu szerokiego pasu zieleni).
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że w perspektywie dwóch,
trzech lat będzie możliwy do realizacji remont tej ulicy. Planowane jest wykonanie
remontu drogi wraz z uzbrojeniem, chodnikiem oraz nowymi miejscami parkingowymi.
Prezydent Miasta poinformowała, że nie zapomnieli o remoncie tej ulicy. Ulica wymaga
porządnego, kompleksowego lecz kosztownego remontu.
3. Wniosek o przycięcie lub wycięcie starych, wysokich drzew na osiedlu. Drzewa bardzo
zaciemniają mieszkania. Wysoki drzewostan nie pasuje do osiedlowych ulic.
Prezydent Miasta poinformowała, że przyjmuje wniosek.
4. Prośba o częsty wywóz gabarytów i porządek koło altan śmieciowych.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że będzie proponować
zmianę regulaminu, aby odpady i gabaryty zbierać poza terminem odbioru (o miejsce
powinna zadbać wspólnota). Altany śmietnikowe zostały postawione na ,,dziko", za
czystość wokół altan śmietnikowych powinny odpowiadać wspólnoty. Obecnie Urząd
Miasta porządkuje sprawy własności altan śmietnikowych.
5. Mieszkaniec podziękował za remont ulicy Sikorskiego oraz zapytał o możliwość
wykonania przejścia (tunelu) pod mostem kolejowym przy alei Jana Pawła II.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że sprawa ciągnie się od
2011 roku. Wykonawca nie wywiązał się z umowy wykonania projektu przejścia (tunelu).
Urząd Miasta wycofał się z umowy, sprawa zostanie skierowana do sądu. Dodatkowe
przejście w tym miejscu jest bardzo potrzebne. Urząd Miasta zastanawia się nad zmianą
organizacji ruch w tym miejscu, aby poszerzyć przejście dla pieszych kosztem zwężenia
ulicy.
Prezydent Miasta poinformowała, że nie obiecuje wykonania tej inwestycji. W tym
miejscu był kiedyś cmentarz i obawiają się co znajdą w czasie prac. Również kwota
przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej w 2011 roku opiewała na 100 000,
00zł. Firma projektowa od 2011 roku nie wywiązała się z umowy, sprawa zostanie
skierowana do sądu. Obecnie pracują nad koncepcją oraz rozwiązaniem sytuacji. Również
Polska Kolej Państwowa nie wyraża zgody na przebudowę.
6. Wniosek o usunięcie suchych drzew i gałęzi przy Publicznej Szkole Nr 11,przy stacji dializ,
przy rogu ulicy Bławatków z ulicą Partyzantów, przy ulicy Sikorskiego (przesadzona lipa
uschła) oraz na ulicy Kościuszki (drzewo jest złamane).
Prezydent Miasta podziękowała za sugestie, wszystko zostanie sprawdzone.
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Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poprosił mieszkańców o przekazywanie
takich wniosków bezpośrednio do Urzędu Miasta (telefonicznie, drogą elektroniczną
na e-mail). Wszystkie sygnały, prośby oraz wnioski mieszkańców zostają sprowadzone.
Prezydent Miasta poprosiła mieszkańców, aby wnioski oraz informacje dotyczące spraw
do załatwienia w Urzędzie Miasta, przesyłali na jej adres elektroniczny
prezydent@kedzierzynkozle.pl.
7. Wniosek o usuniecie konarów i gałęzi wchodzących w linie energetyczne na ulicy
Słowackiego.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że zostanie to sprawdzone.
8. Wniosek o wykonanie parkingu koło ogródków działkowych ,,Tęcza".
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że zostanie to sprawdzone.
9. Wniosek o wykonanie altany śmietnikowej przy ulicy Przechodniej. Wspólnota
mieszkaniowa zobowiązała się do partycypowania w kosztach budowy wnioskowanej
altany śmietnikowej.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że wykonany został projekt
techniczny, lecz ze względu na wysoki koszt inwestycji w tym roku nie zostanie on
zrealizowany. W przyszłym roku planowane wykonać inwestycję.
Prezydent Miasta poinformowała, że Urząd Miasta stara się inwestować na każdym
osiedlu. W poprzednich okresach włodarze miasta nie inwestowali w remonty dróg i
budowę chodników oraz altan śmietnikowych. Obecnie Urząd Miasta stara się nadrobić te
zaległości. Środki na realizacje inwestycji pochodzą z budżetu gminy. Obecnie kosztową
inwestycją na terenie gminy jest budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego.
Nie wszystkie inwestycje zostaną nadrobione.
10. Wniosek o wykonanie drogi jednokierunkowej ulicy Kościuszki (od przedszkola do ulicy
Bema), czy są plany poszerzenia drogi. Kratki ściekowe zostały skradzione. Brakuje
miejsc parkingowych.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że remont drogi jest brany
pod uwagę lecz nie odpowie w jakim terminie. Również wykonanie w tym miejscu drogi
jednokierunkowej podlega uzgodnieniom ze Starostwem Powiatowym.
11. Informacja o dewastacji mieszkania komunalnego przy ulicy Orzeszkowej (przez jedną
rodzinę).
Prezydent Miasta poinformowała, że wspólnie z Dyrektorem Miejskiego Zarządu
Budynków Komunalnych szukają możliwości rozwiązania problemu. Występuje tam
problem prawny. Główny najemca płaci czynsz za mieszkanie, w rodzinie występuje
problem. Odpowiedź zostanie przekazana przez radną Halinę Mińczuk.
Uczestnicząca w spotkaniu radna Halina Mińczuk wyjaśniła, że głównemu najemcy
mieszkania zaproponowano lokal chroniony, czyli główny najemca się wyprowadził oraz
wypowiedział umowę. Został skierowany wniosek do sądu o eksmisję pozostałych
członków rodziny, którzy terroryzują mieszkańców.
12. Wniosek o określenie strony parkowania i organizacji ruchu przy ulicy Goździków.
Prośba o przycięcie przerastających krzewów od strony ulicy Bratków.
Prezydent Miasta poinformowała, że przyjmuje wniosek, wystąpi w tej sprawie do
Starostwa Powiatowego Kędzierzyn-Koźle (rady bezpieczeństwa) o zmianę organizacji
ruchu.
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13. Wniosek na alei Partyzantów firma Remondis nie wywiązuje się z terminu odbierania
śmieci.
Prezydent Miasta poinformowała, że zostanie to sprawdzone.
14. Wniosek o dostawienie ławek oraz koszy na śmieci na alei Partyzantów.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak wyjaśnił, że jest to teren należący do
Starostwa Powiatowego i porozmawia ze Starostą Powiatu w tym temacie.
15. Zapytanie dotyczące Dworca Kolejowego, w czasie opadów deszcz pada na przejście dla
pieszych.
Prezydent Miasta poinformowała, że zarządcą Dworca Kolejowego są Polskie Koleje
Państwowe S.A.
16. Zapytanie czy Związek Międzygminny ,,Czysty Region" będzie wymieniał pojemniki czarne
240 litrowe na mniejsze 120 litrowe?
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak wyjaśnił, że Gmina Kędzierzyn-Koźle
należy do Związku Międzygminnego ,,Czysty Region", musi dążyć do osiągnięcia
poziomu recyklingu, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Gmina musi ograniczyć
odbiór śmieci zmieszanych (pojemników czarnych). Każdy mieszkaniec, za dodatkową
opłatą może dokupić wywóz śmieci zmieszanych. W miastach Unii Europejskiej jest
wysoki poziom segregacji śmieci ok.70%, a w Polsce tylko ok. 30 % ludzi segreguje
śmieci.
17. Wniosek, aby ustalić i podać po publicznej wiadomości harmonogram sprzątania ulic
przez auto sprzątające, aby mieszkańcy mogli usunąć swoje samochody sprzed
krawężnika( na czas sprzątania).
Prezydent Miasta poinformowała, że przyjmuje wniosek.
18. Wniosek o oczyszczenie rowu i udrożnienie przepustów przy ulicy Gliwickiej do
oczyszczalni ścieków.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak wyjaśnił, że zostanie to sprawdzone.
19. Wniosek o posprzątanie ronda Wojaczka
Prezydent Miasta przyjmuje wniosek oraz prosi o zgłaszanie spraw dot. sprzątania i
śmieci na bieżąco (drogą telefoniczną, pisemnie na e-mail).
20. Informacje, że Remondis zdemolował chodnik na ul. Sikorskiego 9.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak wyjaśnił, że zostanie to sprawdzone.
21. Wniosek o wykonanie na terenie gminy grzebowiska dla zwierząt towarzyszących (psów).
Prezydent Miasta poinformowała, że przyjmuje wniosek, zostanie to sprawdzone.
22. Zapytanie na Biulutynie Informacji Publicznej Kędzierzyn-Koźle brakuje sprawozdań z
działalności Rady Osiedla Pogorzelec, (oraz innych osiedli)
Prezydent Miasta poinformowała, że zostanie to sprawdzone.
23. Zapytanie nt. przyjęcia imigrantów.
Prezydent Miasta poinformowała, że została złożona petycja do Rady Miasta dotycząca
podjęcia uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się co najmniej jednej
rodziny z miasta Aleppo lub innych miast w Syrii, obejmującej możliwość zamieszkania i
okresowe wsparcie finansowe (ponad 100 osób podpisało się pod petycją). Urząd Miasta
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sprawdził możliwości i okazało się, że imigranci z krajów objętych wojną nie mają
podpisanej umowy pomiędzy Polską a tymi krajami. Również należy zaprosić konkretne
osoby z imienia i nazwiska. Nie mogą to być zaproszenia otwarte. Urząd Miasta udzielił
odpowiedzi pisemnej pisemnie, autorom petycji, jakie są warunki przyjęcia imigrantów.
III. Dodatkowo Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformowała zebranych mieszkańców
o tym, że od 1 czerwca Urząd Miasta proponuje, aby poza komunikacją miejską
mieszkańcy korzystali także z rowerów. Zostanie uruchomione sześć samoobsługowych
wypożyczalni rowerów. Będzie można wypożyczyć 54 rowery. Usługa ma być tania. Za
rejestrację trzeba będzie zapłacić 10 zł, co będzie uprawniało do darmowego korzystania z
rowerów w czasie do 20 min. To powinno pozwolić na przemieszczenie się z jednej
wypożyczalni do drugiej. Kto będzie potrzebował więcej czasu, ten zapłaci 2 zł za pełną
godzinę i 4 zł za każdą kolejną. Najdłużej będzie można wypożyczyć jednoślad na 12
godzin.
W związku z brakiem dalszych pytań ze strony mieszkańców spotkanie zakończono.
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