Protokół
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami osiedla Południe i Stare Miasto
W dniu 21.02.2017 r. o godzinie 17.00 odbyło się w budynku Domu Kultury Koźle
przy ul. Skarbowej 10 spotkanie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami
osiedla Południe i Stare Miasto.
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. Radna Miasta Kędzierzyn-Koźle - Grażyna Radka,
4. Radna Miasta Kędzierzyn-Koźle Przemysław Pawlik,
5. Pracownik Biura Rady Miasta Anna Dworaczek (protokolant)
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 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. 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.
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. 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. planowane zakończenie inwestycji jest zaplanowane w I kwartale
2018 r.
6. 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 osiedle Południe wynosi 48.808,00 zł. Kwota
przypadająca na Osiedle Stare Miasto wynosi 93.408,00 zł. Wnioski zawierające
propozycje zadań zgłaszane były do dnia 31.01.2017 r. Obecnie są weryfikowane
i opiniowane. Od 01.03.2017 r. zadania zostaną poddane konsultacji z mieszkańcami
miasta. Prezydent Miasta zaprosiła wszystkich mieszkańców osiedla do głosowania.
Poinformowała, że na terenie Koźla realizacja większości zadań objęto nadzorem
Konserwatora Zabytków, co znacznie wydłuża proces uzgodnień, ponieważ długo
oczekuje się na jego zgodę.
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7. Zamiarze wykonania w roku 2017 projektu technicznego przebudowy i modernizacji
rynku w Koźlu. W dniu dzisiejszym tj. 21.02.2017 r. dokonano otwarcia ofert, została
wybrana oferta firmy, która spełnia oczekiwania Urzędu. Cały rok będą trwały
uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, kolejno zostanie wybrany wykonawca i ruszą
prace remontowe. Najpierw zostanie przebudowany Rynek, kolejno planuje się
przeprowadzenie remontu ulic przyległych do Rynku. Projekt zostanie pokazany
mieszkańcom na oddzielnym spotkaniu.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował zebranych mieszkańców o zaplanowanych
inwestycjach na osiedlu Południe i Stare Miasto;
1) pracach remontowych na ul. Limanowskiego;
2) pracach remontowych na ul. Karpackiej;
3) remoncie Rynku w Koźlu;
4) pracach remontowych budynku na ul. Planetorza 2, został przygotowany projekt
techniczny, aktualnie trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków;
5) pracach remontowych budynku oficyny Urzędu Miasta, zostało zlecone wykonanie
projektu technicznego;
6) zaplanowanych pracach budowy wałów przeciwpowodziowych oraz zastawki;
7) zaplanowanej termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1;
8) przebudowie schodów do parku przy ul. Dunikowskiego(aby dojście do parku i muszli
było dogodne);
9) trwa proces uzgodnień projektu technicznego dot. rewitalizacji kompleksu zamkowego
(na realizacje zadania Urząd planuje pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych)
10) przebudowie ul. Emilii Plater;
11) przebudowie ul. Kraszewskiego 14-16;
12) modernizacji oraz rozbudowie o kolejne punkty kamerowe monitoringu miasta;
13) przebudowie kanalizacji deszczowej przy ul. Kraszewskiego;
14) przebudowie sali ślubów;
15) wykonanie projektu technicznego drogi dojazdowej do ogródków działkowych na ul.
Kopernika;
16) wykonanie projektu wałów;
17) rozbudowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Głubczyckiej (zadanie dotyczy drogi
wojewódzkiej)
Prezydent Miasta dodała, że jeżeli zadanie dotyczy drogi wojewódzkiej, wtedy Urząd Miasta
może jedynie uczestniczyć w procesie uzgodnień oraz dofinansować inwestycję,
prawdopodobnie bez takiej dopłaty zadania nie zostałyby zrealizowane.
II. Mieszkańcy osiedla zadawali pytania i zgłaszali następujące wnioski:
1. Wniosek o przyłączenie i rozbudowę sieci ciepłowniczej.
Prezydent Miasta poinformowała, że został rozpoczęty projekt pn. ,,Przebudowa i rozbudowa
osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynku na terenie KędzierzynaKoźla". Projekt jest finansowany ze środków z Unii Europejskiej. Wszystkie wspólnoty
zostały poinformowane o możliwości podłączenia się do kotłowni lokalnej. Warunkiem
przyłączenia się do lokalnej kotłowni jest oświadczenie (wyrażenie zgody) przez wszystkich
mieszkańców z danej ulicy.(Prezydent Miasta przytoczyła przykład: na ul. Głowackiego
mieszkańcy chcieli się podłączyć do sieci lecz jeden mieszkaniec nie wyraził zgody, Wspólnota
zwróciła się do Prezydent Miasta, aby przekonała mieszkańca, lecz nie słuchał argumentów i
ostatecznie nie wyraził zgody na podłączenie, blokując możliwość przyłączenia dla wszystkich
mieszkańcom).

2

2. Wniosek o poprawę jakości powietrza.
Prezydent Miasta poinformowała, że została przygotowana petycja do Pani Beaty Szydło
Prezesa Rady Ministrów RP, w przedmiocie zmian legislacyjnych, bo jedynie rząd ma
możliwość decyzji i może narzucać podjęcie działań, związanych z dopuszczeniem
określonych paliw i piecy.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto Emilia Bandrowska dodała, że należy
rozmawiać z sąsiadami, aby nie palili śmieci.
3. Zapytano czy w szkole muzycznej zostanie wymieniony piec centralnego ogrzewania,
ponieważ przy rozpalaniu jest ogromne zadymienie.
Prezydent Miasta poinformowała, że to pytanie należy skierować do Starostwa Powiatowego
w Kędzierzynie-Koźlu, które jest zarządcą szkoły.
Uczestniczący w spotkaniu Radny Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Paweł Masełko
poprosił mieszkańca o numer telefonu i zobowiązał się do ustalenia i przekazania
mieszkańcowi informacji w tej sprawie.
4. Zapytano o firmę K+D handlującą materiałami budowlanymi, mieszkańcy nie mają
spokoju w dzień i w nocy. Często wzywają Policję, lecz ta odmawia przyjazdu.
Prezydent Miasta poinformowała, że mieszkaniec w tej sprawie otrzymał odpowiedz pisemną
z Urzędu Miasta. Porozmawia również na ten temat z Komendantem Powiatowym Policji.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak dodał, że firma D+K prowadzi działania
niezgodne z planem zagospodarowanie przestrzennego. Urząd Miasta wystąpił do Urzędu
Dozoru Budowlanego z zapytaniem, a Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu wszczęło
postępowanie.
5. Wniosek o wykonanie parkingu na ul. Spółdzielców. Mieszkanka zgłosiła zadanie do
Budżetu Obywatelskiego pn. bezpieczeństwo ruchu.
Prezydent Miasta poinformowała, że zachęca mieszkańców do głosowania na zadania
zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Dodała, że w takim razie należy namawiać
mieszkańców, sąsiadów, znajomych do głosowania właśnie na to zadanie.
6. Zapytano o odpływ ścieków opadowych z osiedla, mieszkańcy proponują wykonanie
przepustu.
Prezydent Miasta poinformowała, że realizacja zadania należy do Starostwa Powiatowego.
Największą siłę ma petycja napisana przez mieszkańców, którą proponuje skierować do
Starosty Powiatu. Należy zapoznać ze sprawą również radnych powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.
Uczestniczący w spotkaniu Radny Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Paweł Masełko
wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym usłyszał o problemie i obiecał zapoznać się ze sprawą.
7. Wniosek o modernizację rurociągu przy. ul Głubczyckiej (obok budynku Prokuratury
Rejonowej) w tym miejscu często dochodzi do awarii wodnych, mieszkańcy mają zalane
piwnice.
Prezydent Miasta poinformowała, że porozmawia o tej sprawie z Prezesem Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu.
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8. Wniosek o modernizację przejścia oraz schodów do parku od strony ulicy Zamkowej.
Po roztopach i opadach, tworzy się jezioro i nie można przejść. Nawierzchnia szotowa uległa
zniszczeniu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że w tym miejscu proponuje
się podnieść ciąg oraz wykonać chodnik aż do schodów ( to rozwiązanie na chwilę obecną).
Prezydent Miasta poinformowała, że chodnik będzie na tyle wysoki, że po opadach pozwoli
na przejście do parku po suchym gruncie.
9. Zapytanie o remont Rynku w Koźlu.
Prezydent Miasta poinformowała, że w dniu dzisiejszym dokonano otwarcia ofert, została
wybrana oferta firmy, która spełnia oczekiwania Urzędu. Cały rok będą trwały uzgodnienia z
Konserwatorem Zabytków, kolejno zostanie wybrany wykonawca i ruszą prace. Termin
realizacji zadania zaplanowano na 2019 r.
10. Zapytano czy rozważano możliwość postawienia ławek w muszli w Koźlu.
Prezydent Miasta zaapelowała o organizację imprez w muszli w Koźlu. Koszt remontu muszli
był bardzo wysoki. Zaproponowała, aby najpierw zorganizować imprezę, a potem Urząd
pomyśli o zainwestowaniu kolejnych pieniędzy na zakup ławek. To zostało już ustalone z
Radą Osiedla na początku inwestycji.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Miasto Emilia Bandrowska poprosiła mieszkańców
o liczne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Radę Osiedla. Mała frekwencja
zniechęca Radę Osiedla do organizowania imprez kulturalnych.
11. Zapytano o pusty lokal przy ul. Poniatowskiego 1-3.
Prezydent Miasta poinformowała, że lokal jest piękny, klimatyzowany i czeka na inwestora.
Zarządcą tego budynku jest Miejski Zarząd Budynków Komunalnych. Jednak wspólnota
mieszkaniowa oraz Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, nie wyrażają zgody na sprzedaż
alkoholu w tym budynku.
12. Wniosek o możliwość zakupu dodatkowego czarnego worka na śmieci (na odpady
komunalne zmieszane). Mieszkańcy domów jednorodzinnych muszą segregować śmieci a
mieszkańcy mieszkający w mieście do kontenerów wyrzucają wszystko zmieszane.
Mieszkaniec zaproponował skup plastikowych butelek przez sklepy.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że Gmina oraz Związek
Międzygminny ,,Czysty Region" są zobligowani przepisami do odbioru śmieci
posegregowanych (worki żółte i zielone mieszkańcy otrzymują za darmo). Jest wyznaczony
poziom recyklingu. Problem dotyczy śmieci zmieszanych, należy dążyć do ich ograniczenia.
Nie można przekraczać ustalonych norm oraz wyznaczonego poziomu recyklingu. Zastępca
Prezydenta Miasta postara się, aby mieszkańcy sporadycznie za dodatkową opłatą, mieli
możliwość wywozu śmieci zmieszanych.
Prezydent Miasta poinformowała, że powinno to tak działać, że mieszkaniec dzwoni do biura
obsługi ,,Czystego Regionu", zgłasza chęć zakupu dodatkowego worka czarnego, za który
dodatkowo płaci i go otrzymuje. W sporadycznych przypadkach, w razie wystąpienia
większej ilości śmieci. Porozmawia z Przewodniczącym ,,Czystego Regionu" czy tak to
działa, a jeżeli nie jest tak jak powiedziała, to poprosi, aby wprowadzili taką możliwość.
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Segregacja śmieci wynika ze świadomości ludzkiej. W miastach Unii Europejskiej jest
wysoki poziom segregacji śmieci ok.70%, a w Polsce tylko ok. 30 % ludzi segreguje śmieci.
Prezydent Miasta poinformowała również, że jest zaniepokojona, iż w styczniu zmniejszyła
się ilość odbioru śmieci. Mieszkańcy powinni mieć świadomość, że spalanie śmieci jest
szkodliwe i powoduje kolejne zanieczyszczenie powietrza.
13. Wniosek o montaż monitoringu w Koźlu, w związku z wybitą szybą w zakładzie fryzjerskim
przy ul. Pamięci Sybiraków oraz wnioskiem przedsiębiorców z bocznych ulic w Koźlu.
Prezydent Miasta poinformowała, że półtora roku trwały prace z Komendantem Powiatowym
Policji, Strażą Miejską w celu wytypowania miejsc montażu kamer. Wymiana monitoringu
rozpocznie się w 2017 r. i potrwa cztery lata. Jest to zadanie priorytetowe. Wpłynie na
bezpieczeństwo mieszkańców. Dodała, że remont Rynku oraz inne inwestycje w gminie
mogły zostać wykonane wiele lat wcześniej, wtedy istniała możliwość pozyskania
dofinansowania całości inwestycji z Unii Europejskiej. Obecnie Gmina musi ponosić 100%
kosztów inwestycji z własnych środków. Urząd Miasta nadal będzie się starał o pozyskanie
dofinansowania na zaplanowane inwestycje.
14. Zapytano o plany dotyczące wyspy w Koźlu.
Prezydent Miasta poinformowała, że prowadzono zaawansowane rozmowy, należałoby
pozyskać inwestora, lecz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie przekaże
gruntu bez przetargu. Urząd Miasta w tym roku nie przystąpi do przetargu, ponieważ nie ma
środków finansowych.
15. Wniosek o czystość w mieście, szczególnie odchodów po psach.
Prezydent Miasta poinformowała, że największym problemem jest, że właściciele nie
sprzątają po swoich pupilach, ona sama zwraca uwagę, kiedy właściciel nie posprząta po
swoim psie. Są przygotowane woreczki papierowe na odchody, które można wrzucać do
śmietników.
W związku z brakiem dalszych pytań ze strony mieszkańców spotkanie zakończono.
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