Protokół
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami osiedla Rogi
W dniu 21.02.2017 r. o godzinie 17.00 odbyło się w siedzibie Rady Osiedla Rogi
w budynku Domu Kultury ,,Kubiczek" spotkanie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami osiedla Rogi.
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. Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -Wojciech Jagiełło,
4. Pracownik Biura Rady Miasta - Anna Dworaczek (protokolant).
Na sali obecny był również:
Radny Miasta Kędzierzyn-Koźle - Przemysław Pawlik,
W trakcie spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
I. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformowała zebranych mieszkańców
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 Rogi wynosi 56 048,00 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 cztery zgłoszone zadania.
3. 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.
4. 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.
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.
6. 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.
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. Przewóz produktów do terminala odbywać się będzie
transportem drogowym i kolejowym, a w późniejszym czasie transportem wodnym.
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Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował zebranych mieszkańców
o zaplanowanych inwestycjach na osiedlu Rogi.
1) pracach remontowych ulicy Sucharskiego (w spotkaniu będą uczestniczyli projektanci,
którzy przedstawią projekt przebudowy ulicy Sucharskiego);
2) wykonanie projektu technicznego budowy łącznika drogi ulicy Kosynierów i ulicy
Bukowej;
3) wykonanie projektu technicznego wałów przeciwpowodziowych Lasaki - Poborszów;
4) wykonanie chodnika przy ulicy Głównej i ulicy Rajskiej.
II. Mieszkańcy osiedla zadawali pytania i zgłaszali następujące wnioski:
1. Zapytano o remont ulicy Sucharskiego.
Prezydent Miasta poinformowała, że w spotkaniu uczestniczą projektanci którzy
przedstawią projekt przebudowy ulicy Sucharskiego (w III części spotkania).
2. Zapytano o plany ochrony przed powodzią osiedla Rogi i osiedla Zachód.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że osiedle Rogi jest zalewane
z dwóch stron. Urząd Miasta dofinansował wykonanie projektu technicznego, wykupu
gruntu. Planuje się zabezpieczyć osiedle Rogi od strony miejscowości Poborszów.
Prezydent Miasta poinformowała, że bez dopłaty Gminy Kędzierzyn-Koźle inwestycja nie
zostałyby rozpoczęta.
3.Prośba o wykonanie odwodnienia ulicy Kosynierów oraz sprawdzenie na jakim etapie jest
ta sprawa, mieszkańcy zwracali uwagę, że przy większych opadach mają wodę w piwnicach.
Prośba o utwardzenia terenu przy przystanku oraz ustawienie wiaty przystankowej przy
ul. Kosynierów w kierunku do Kędzierzyna-Koźla.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że przyjmuje wnioski.
Odpowiedz przekaże przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
4. Zapytano czy Urząd Miasta może wpłynąć, aby składy opałów sprzedawały pierwszy
gatunek węgla.
Prezydent Miasta poinformowała, że Urząd Miasta nie ma takiej możliwości.
5. Wniosek o zagospodarowanie rowu przy ul. Baczyńskiego i Rajskiej, jesienią 2015 roku
wykonano odwodnienie ul. Rajskiej oraz wykonany nowy rów odwadniający. Mieszkańcy
mieli dużo zastrzeżeń co sposobu wykonania rowu ( brak zabezpieczeń betonowych skarp)
zapewniono, że rów zostanie obsiany trawą. W 2016 roku nie zostało to poprawione.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że przyjmuje wniosek.
6. Wniosek o wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Koźle Rogi z ul. Głównej do
ul. Rajskiej na działce nr 923.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że przyjmuje wniosek.
7. Zapytano o plany dotyczące Domu Kultury ,,Kubiczek".
Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Jagielło wyjaśnił, że z budynku korzysta Rada
Osiedla oraz Miejski Ośrodek Kultury, budynek jest zadbany, działają sekcje dla dzieci.
8. Wniosek o odnowienie dywaniku asfaltowego przy posesjach ul. Baczyńskiego 92,94,96.
Po wykonania robót wodno-kanalizacyjnych nie odtworzono przy ww. posesjach asfaltu.
Prezydent Miasta poinformowała, że radny Przemysław Pawlik napisał interpelację w tym
temacie.
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9. Zapytanie czy istnieje możliwość, aby w trakcie inwestycji na ul. Sucharskiego położono
instalację gazową, by mieszkańcy mieli możliwość podłączenia się.
Prezydent Miasta poinformowała, że decyzje dotyczące przyłączenia się do instalacji
gazowej nie należą do zadań Gminy.
10. Wniosek o modernizację sieci wodociągowej przy ulicy Stoczniowców i ulicy Głównej,
w czasie niskich temperatur są częste awarie(rury są stare).
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak poinformował, że przyjmuje wniosek.
III. W trzeciej części spotkania zaproszeni projektanci przedstawili mieszkańcom projekt
przebudowy ulicy Sucharskiego.
W związku z brakiem pytań ze strony mieszkańców zakończono spotkanie Prezydenta
Miasta.
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