Protokół
z dnia 9 marca 2016 roku
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami oraz Radą Osiedla Kuźniczka
Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy osiedla i Rada Osiedla Kuźniczka oraz:
1. Z-ca Prezydenta – Artur Maruszczak
2. Inspektor Wydziału AG Urzędu Miasta – Dorota Tomala (protokolant).
3. Specjalista ds. medialnych Urzędu Miasta – Jarosław Jurkowski.
Prezydent Miasta w kilku słowach wprowadzenia przedstawił obecnym zasady podziału,
zwiększonych w tym roku środków na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wspomniał o realizacji kolejnego etapu przebudowy ul. Al. Jana Pawła II. Mieszkańcy
w tym temacie zasugerowali, aby to zadania realizować innym systemem pracy
tj. w godzinach jeszcze po 16:00, nocnych oraz w soboty, aby w ten sposób przyspieszyć
przebudowę. Wielomiesięczne objazdy są sporym utrudnieniem. Dlaczego wykonuje się
przebudowę etapami, a nie całościowo?
Z-ca Prezydenta Artur Maruszczak nadmienił, iż jednym z kryteriów oceny ofert jest
termin wykonania zadania i wyżej będą oceniani oferenci, którzy zaproponują krótszy
czas wykonania zadania. Praca nocą odpada ze względu na uciążliwość i hałas
wykonywanych robót. Na całościowe wykonanie zadania, Miasto nie mogłoby pozyskać
tak dużych środków zewnętrznych, a w tej sytuacji, po podziale na trzy etapy, mamy
dofinansowanie zewnętrzne.
Prezydent wspomniał również o kolejnej dużej inwestycji związanej z przebudową
kąpieliska w Azotach. Przetarg rozstrzygnięty, firma wybrana. Koniec zadania planuje
się już w 2017 roku.
Mieszkańcy ul. Modrzewiowej poinformowali z-cę Prezydenta, iż napisali pismo do MWiK o
podłączenie ich do kanalizacji i otrzymali pozytywną odpowiedź. Teraz należy
zsynchronizować te zadanie z przebudową ulicy stąd prośba o sprecyzowanie zakresu i czasu
wykonania przebudowy.
Prezydent obiecał zapoznać się z korespondencją o jakiej wspomniano i zajmie się
poruszonym tematem razem z zainteresowanymi osobami, które zaprasza do Urzędu na
spotkanie u siebie w gabinecie.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące al. Spokojnej i już wykonanego w 2014 roku projektu,
mieszkańcy dostali zapewnienie, że ta ulica z uwagi na już wykonany projekt jest w grupie
zadań planowanych do realizacji w latach 2017 – 2018.
Kolejne pytanie dotyczyło rozbudowy cmentarza, czy faktycznie będzie ona prowadzona w
kierunku ul. Gajowej tj. w głąb osiedla, a nie jak pierwotnie proponowano w kierunku lasu i
torów kolejowych. Którędy będzie szedł transport? Mieszkaniec osiedla, zabierający głos w
powyższej sprawie podkreślił, iż w razie innych, szkodliwych dla mieszkańców rozwiązań
zablokują ulicę al. Spokojna i będą skutecznie protestowali przeciw takiemu rozwiązaniubudowie cmentarza w głąb osiedla.
Z-ca Prezydenta A. Maruszczak uspokoił zebranych zapewniając, że nie zmieniły się
wcześniejsze ustalenia i jest już wstępne porozumienie z Nadleśnictwem KędzierzynKoźle o przejęciu terenu pod rozbudowę cmentarza. Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
również wyrazi zgodę na przekazanie Gminie Kędzierzyn-Koźle części terenów leśnych,

pod rozbudowę cmentarza i budowę drogi dojazdowej przez tereny leśne, jednak wtedy,
gdy zmieni się plan zagospodarowania przestrzennego wskazujący potrzebę rozbudowy
cmentarza. Już trwają pracę nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.
Wszelkie zadanie muszą być zgodne z ww planem. Wszystko o czym się mówi, nie było
ujęte w ówcześnie obowiązującym planie. Prace przy zmianie trwają ok. 2 lata. Tak więc
nie wcześniej niż za około 4 lata będzie można mówić o kompleksowej rozbudowie
cmentarza na osiedlu Kuźniczka.
Mieszkańcy zwrócili uwagę na fakt, że likwiduje się jedyny sklep w osiedlu i kolejny,
potencjalny nabywca lokalu chciałby mieć pewność, że zarządca lokalu jakim jest MZBK nie
zmienił jego klasyfikacji i stający do przetargu będzie wiedział, że tam może powstać lokal
handlowo-spożywczy.
Prezydent A. Maruszczak obiecał, iż zwróci uwagę Dyrektora na szczególną sytuację
w osiedlu i właściwy w tym przypadku zapis w ogłoszeniu na najem/dzierżawę lokalu.
Prośba skierowana do Prezydenta, aby zapoznał się z sytuacją jaka zaistniała po remoncie
przepompowni róg ul. Akacjowej i Ogrodowej. Jest tam kolektor. Po interwencji w MWiK
mieszkańcy usłyszeli, iż taka sytuacja jest wynikiem błędu dokumentacji projektowej.
Doszło do sytuacji, że domy przy ul. Akacjowej są stale zalewane.
Prezydent A. Maruszczak obiecał, iż zorientuje się w temacie, sprawdzi i wyjaśni.
Do dwóch-trzech tygodni informacja zwrotna będzie przekazana Radzie Osiedla.
Na pytanie czy faktycznie Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje wprowadzić w osiedlu ruch
jednokierunkowy z progami zwalniającymi na każdej ulicy Prezydent A. Maruszczak
odpowiedział negująco, ponieważ nie ma takich planów.
Pojawiły się prośby o interwencję władz Miasta do władz Powiatu będącego zarządcą ul.
Grunwaldzkiej, aby było więcej koszy na śmieci, aby wykonano naprawę chodników i
postawiono znaki ograniczające prędkość. Ul. Grunwaldzka ma na swoim odcinku most do
przejechania z wąskimi chodnikami, więc i tonaż i prędkość poruszającego się transportu
muszą być wymuszone przepisami i skutecznym ich egzekwowaniem. Może warto
wspomnieć, aby Powiat zlecił wykonanie ekspertyzy, dotyczącej nośności mostu? Ponadto,
ruch miał być mniejszy po wybudowaniu obwodnicy, jednak nie stało się tak.
Prezydent obiecał skierować kolejne w tej sprawie pismo do Powiatu Kędzierzyńskokozielskiego.
Prezydent na pytanie dotyczące bieżących napraw chodników wspomniał, iż na ten cel
zabezpieczono w budżecie na rok 2016 środki finansowe.
Na pytanie dotyczące zmniejszenia głośności obrzędów pochówku prowadzonych na
cmentarzu Prezydent obiecał, iż porozmawia z duchownymi, Dyrektorem MZC i wyjaśni,
czy można te posługi świadczyć ciszej.
Mieszkańcy zasygnalizowali także:
1. Chodnik przy ul. Leszczynowej w bardzo złym stanie.
2. Jest zrobiony tylko kawałek chodnika przy ul. Kalinowej.
3. Dlaczego pracownicy Urzędu robią odbiory zadań w czasie deszczu, lub nie
wysiadając w ogóle z samochodu. Po remoncie firmy zostawiają bałagan, na który
urzędnicy też nie zwracają uwagi.

4. Niech Urząd przyjrzy się firmom sprzątającym. Robią porządek jadąc tylko środkiem
ulicy, na sucho i cały kurz rozchodzi się bokami. Nikt nie kontroluje jakości
wykonanej usługi.
5. Róg ul. Gajowej i Kalinowej. Właściciel sklepu „DOMEX” wykonuje tam głośną
działalność usługową. Prośba o sprawdzenie czy ma i jakie, zezwolenia na zakłócanie
ciszy i spokoju sąsiadów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant

Dorota Tomala

