Protokół
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami Osiedla Zachód

W dniu 22.02.2017 r. o godzinie 17.00 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12
w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 30 odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami osiedla Zachód.
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).
Na sali obecni również byli:
1. Radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle – Andrzej Kopacki,
2. Radny Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – Paweł Masełko.
W trakcie spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
I. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformowała zebranych mieszkańców o:
1. 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.
Kompleks będzie miał charakter rekreacyjny.
2. 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.
3. 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.
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 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. 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 Zachód wynosi 121.810,00 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 Zachód zgłoszone zostały następujące wnioski:
1) oświetlenie na ul. Juliana Ursyna Niemcewicza,
2) modernizacja chodnika łącznika ul. Emilii Plater i ul. Filtrowej wraz z oświetleniem,
3) położenie nowego chodnika i oświetlenia ul. Niemcewicza,
4) doposażenie placu zabaw przy ul. Kanonierów,
5) miejsca parkingowe przy ul. Piastowskiej 73,
6) stworzenie strefy spacerowej i fitness na osiedlu przy ul. Archimedesa, Stolarskiej
i Piastowskiej,
7) skatepark w Koźlu,
8) budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Kanonierów.
Po weryfikacji przez zespół ds. sporządzania w imieniu Prezydenta Miasta opinii
w przedmiocie danych zawartych w zgłoszeniach zadań do Budżetu Obywatelskiego
w 2017 r., tylko cztery pierwsze wnioski uzyskały pozytywną opinię.
7. Przetargu na dokumentację projektowo-kosztorysową na remont Rynku Kozielskiego.
Wpłynęły cztery oferty, których otwarcie odbyło się dnia 21.02.2017 r. Najniższa oferta to
115.620,00 zł. Przetargu jeszcze nie rozstrzygnięto.
8. Złożeniu wniosku do konserwatora zabytków na poprawę wizerunku terenu
przylegającego do budynku na ul. Planetorza 2, w planach jest wymiana ogrodzenia,
wykonanie alejek oraz nasadzeń kwiatów, a także mała infrastruktura typu ławeczki.
9. Remoncie posadzki w budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2. Urząd uzyskał już
zgodę Konserwatora Zabytków na wymianę płytek. Obecnie trwa zapytanie cenowe na
wykonanie remontu.
10. Remoncie „PT i przebudowie schodów do parku przy wejściu od ul. Dunajewskiego”.
24 stycznia 2017 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.
II. Zastępca Prezydenta Miasta poinformował zebranych mieszkańców o planowanych
w budżecie na rok 2017 r. inwestycjach na osiedlu Zachód:
1. Wiosną ruszy postępowanie na przebudowę i wykonanie miejsc postojowych
ul. Niemcewicza od ul. Piastowskiej.
2. W trakcie realizacji jest dokumentacja przebudowy ul. Staffa i Filtrowej.
3. Planowana jest rozbudowa monitoringu w Koźlu, między innymi jedna z kamer będzie
umieszczona na rogu ulicy Chrobrego i Piastowskiej.
4. Wznowieniu prac remontowych na ul. Chrobrego 22, przy wyjeździe.
5. Z projektu unijnego będzie wykonany skwer na ul. Chrobrego na pętli autobusowej.
Przetarg jest ogłoszony do 8 marca 2017 r., po rozstrzygnięciu przetargu ruszą prace przy
przełożeniu rurociągu, zagospodarowanie zieleni oraz przestawienie krzyża.
6. W przygotowaniu jest dokumentacja techniczno-projektowa na remont wału
przeciwpowodziowego przy ul. Głubczyckiej i ul. Chrobrego.
III. Mieszkańcy osiedla zadawali pytania i zgłaszali następujące wnioski:
1. Wniosek o remont drogi do działek koło stadionu.
Prezydent Miasta poinformowała, że zleci sprawdzenie tej sprawy.
2. Zapytanie o remont Zamku Kozielskiego.
Prezydent Miasta poinformowała, że nie zapominamy o Podzamczu, remont zacznie się
od najstarszego zabytku. W marcu rusza projekt unijny, w którym bierzemy udział

i liczymy, że wygramy. Gmina nie chce się zadłużać i będziemy prowadzili prace po
kolei.
3. Zapytanie dotyczące drogi i oświetlenia ul. Jasińskiego oraz ul. Herberta.
Prezydent Miasta poinformowała, że część ulicy została utwardzona w 2016 roku. Budżet
miasta jest niewystarczający na wykonanie wszystkich ulic w mieście, najpierw musi być
wykonana kanalizacja, a dopiero później ulica i chodnik. Remont ul. Jasińskiego
i ul Herberta przeprowadzony zostanie w kolejnych latach.
4. Wniosek o oznakowanie świetlne lub zainstalowanie lustra przy wyjeździe z ul. Zawiszy
Czarnego.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że zarządcą tej drogi jest Starostwo
Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu. Właścicielem lamp z kolei jest TAURON Polska
Energia S.A., Gmina planuje dodanie kilku lamp, ale najpierw trzeba wykonać projekt
techniczny.
5. Zapytanie mieszkańców ul. Piastowskiej o drogę koło przychodni, kiedy będzie
naprawiona.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że droga ta jest prywatna i Gmina nie może
remontować tej drogi. Prezydent Miasta doradziła mieszkańcom, aby wspólnoty wystąpiły
o służebność do właściciela, by mogły mieć swobodny dojazd do bloku.
6. Wniosek Radnego Powiatowego Pawła Masełko o założenie portalu dla mieszkańców,
gdzie będą mogli zgłaszać problemy związane z Gminą.
Prezydent Miasta poinformowała, że rozpatrzy taką możliwość.
7. Wniosek o remont dwóch ulic Zapolskiej i Konopnickiej, która jest rozjeżdżona przez
samochody i nie świecą latarnie, z trasy tej korzystają biegacze.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że w tegorocznym planie budżetowym jest
oświetlenie ul. Konopnickiej do Domu Kultury. Jest również dokumentacja w sprawie
dojazdu do działek od strony ul. Konopnickiej.
8.

Wniosek o oświetlenie i monitoring na placu zabaw przy ul. Filtrowej, który jest
dewastowany.
Prezydent Miasta poinformowała, że w tym roku w planie jest uzupełnianie oświetlenia
w mieście.

9. Zapytanie co z przejściem przez park od strony ul. Zamkowej.
Prezydent Miasta poinformowała, że doraźnie w tym roku będzie wykonany chodnik do
istniejących schodów.
10. Zapytanie o stan przepustu wody z Linety do Odry.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że sprawdzi stan techniczny przepustu
i odpowiedź przekaże na piśmie Przewodniczącemu Rady Osiedla.
11. Prośba mieszkańców bloku komunalnego przy ul. Chrobrego 18 o utwardzenie drogi
dojazdowej oraz remont budynku.
Prezydent Miasta poinformowała, że zarządcą budynku jest Miejski Zarząd Budynków
Komunalnych. Pani Prezydent zapozna się z tą sprawą i odpowie na piśmie.

12. Wniosek o remont nawierzchni ul. Piastowskiej 53.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że po oględzinach stanu nawierzchni będą
naprawiane ubytki, które powstały w nawierzchni.
13. Zapytanie w sprawie zanieczyszczenia powietrza, chodzi o smog.
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 przemysłowych. 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.
W związku z brakiem dalszych pytań ze strony mieszkańców spotkanie zakończono.

