Protokół
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami oraz Radą Osiedla Południe
W dniu 17.02.2016 r. o godzinie 19.00 w Domu Kultury w Koźlu odbyło się spotkanie
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami osiedla oraz z członkami Rady Osiedla
Południe.
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 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle – Grażyna Radka,
4. Radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle – Przemysław Pawlik,
5. Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego – Agnieszka Zimny-Ilnicka.
W trakcie spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
1. Prezydent Miasta poinformowała zebranych mieszkańców o:
1) rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku. Kwota
wynikająca z podziału rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na 2016 rok jest
wyższa niż w 2015 r. i wynosi ponad 1.200.000 zł (w roku 2015 wynosiła 1.000.000 zł).
Została ona podzielona na szesnaście Osiedli. Kwota przypadająca dla Osiedla Południe
wynosi 39.023,00 zł. Wnioski zawierające propozycje zadań zgłaszane były do dnia
01.02.2016 r. Teraz są weryfikowane i opiniowane. Od 01.03.2016 r. zadania zostaną
poddane konsultacji z mieszkańcami miasta. Prezydent Miasta zaprosiła wszystkich
mieszkańców osiedla do głosowania,
2) największej inwestycji miejskiej jaką jest przebudowa al. Jana Pawła II, o jej dalszym
etapie przebudowy oraz o planowanym zamknięciu wiaduktu kolejowego
i spowodowanym przez to utrudnieniu ruchu,
3) o 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 planuje się w 2017 roku,
4) o planie remontów w 2016 r. dróg i chodników,
5) organizowanych raz w kwartale w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle spotkaniach
z Przewodniczącymi Zarządów Osiedl oraz o odbywających się, przynajmniej raz w roku,
spotkaniach z mieszkańcami w poszczególnych osiedlach. Na spotkaniach tych omawiane
są bieżące problemy i potrzeby osiedli.
2. Mieszkańcy osiedla zadawali pytania i zgłaszali następujące wnioski:
1) wniosek o dostawienie ławek w kozielskim parku – od strony wejścia do Parku przy
Prokuraturze Rejonowej w kierunku Domu Kultury i ul. Konopnickiej (dokładną
lokalizację poda Przewodniczący Zarządu Osiedla Stanisław Miedzak).
2) wniosek o oświetlenie kozielskiego parku.
3) wniosek o pomoc w sprawie czyszczenia i pogłębienia rowu melioracyjnego RW. Rada
Osiedla prowadzi korespondencję w tej sprawie ze Starostwem Powiatowym, ale sprawa
jest trudna i nie została jeszcze załatwiona.

Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że Urząd Miasta spróbuje zorganizować
spotkanie w tej sprawie by wspólnie rozwiązać powyższy problem, jednak głównym
realizatorem tego zadania jest Starostwo Powiatowe.
4) zapytanie dotyczące posiadania przez Gminę planu na czas powodzi.
Prezydent Miasta poinformowała, że Gmina posiada plan operacyjny ochrony przed
powodzią.
5) wniosek o wykonanie parkingu przy Urzędzie Miasta.
Prezydent Miasta poinformowała, że obecnie wykonywany jest projekt techniczny
parkingu, następnie nastąpi jego realizacja.
6) wniosek o remont ulicy Głubczyckiej – droga prowadząca do ogródków działkowych.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że na najbliższej Sesji Rady Miasta
wprowadzana będzie zmiana do budżetu miasta na wykonanie projektu technicznego tej
drogi.
7) wniosek o postawienie znaku zakaz zatrzymywania się na ul. Łukasińskiego (obok
sklepu). Parkujące tam samochody zasłaniają drogę i nie widać aut nadjeżdżających od
strony Reńskiej Wsi.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że Gmina wystąpi z odpowiednim
wnioskiem do Starostwa Powiatowego.
8) wniosek o budowę chodnika po prawej stronie ulicy Głubczyckiej w kierunku Reńskiej
Wsi.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że jest to droga wojewódzka. Gmina
podejmie wspólne z Wojewódzkim Zarządem Dróg działania w kierunku budowy
chodnika wraz ze ścieżką rowerową. W tym roku wykonany zostanie projekt
techniczny, a w 2017 roku nastąpi realizacja zadania.
9) wniosek o remont ulicy Cmentarnej (kawałek za cmentarzem w kierunku ul. Raciborskiej).
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że będzie modernizowany fragment drogi za
obwodnicą z powodu osypującej się skarpy.
10) wniosek do Straży Miejskiej o częstsze wystawianie mandatów kierowcom parkującym na
drodze prowadzącej do szpitala.
11) informacja o zajmowaniu stanowisk na parkingu przy ul. 24 Kwietnia (PKS Koźle) przez
samochody osobowe wystawione na sprzedaż przez osoby prywatne,
12) skarga dotycząca uciążliwej działalności firmy KD Budownictwo.
Prezydent Miasta poinformowała, że Urząd Miasta odpowiedział na interpelację
Radnego Przemysława Pawlika w zakresie składowania przez firmę materiałów
niebezpiecznych.
Podczas dalszej rozmowy z mieszkańcem, Radny Przemysław Pawlik poinformował, że
na najbliższej Sesji Rady Miasta złoży ponownie interpelację w tej sprawie, ale
w rozszerzonej formie.

13) wniosek o budowę chodnika przy ul. Łukasińskiego (prawa strona).
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że chodnik został wykonany jako zadanie
inwestycyjne Budżetu Obywatelskiego w 2015 r. W tym roku została zgłoszona
kontynuacja tego zadania pn. „Wymiana płytek chodnikowych na ul. Łukasińskiego –
etap II”.
13) wniosek o uporządkowanie parku.
Prezydent Miasta poinformowała, że na wiosnę park zostanie posprzątany. Zostaną
usunięte śmieci, będzie kontynuowana przycinka drzew, będzie uzupełniana kostka
chodnikowa oraz zostaną dostawiane ławki i kosze na śmieci.
14) zapytanie dotyczące budowy monitoringu miejskiego.
Prezydent Miasta poinformowała, że w budżecie miasta na rok 2016 przeznaczone
zostały środki na wykonanie koncepcji monitoringu. Straż Miejska wraz z Policją
wybrała 70 najniebezpieczniejszych miejsc w mieście. Na podstawie tej koncepcji
robiony będzie projekt monitoringu. Najpierw zostanie zbudowana baza monitoringu,
która będzie rozbudowywana przez kolejne lata.
14) zapytanie dotyczące otwarcia uczelni wyższej.
Prezydent Miasta poinformowała, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z Politechniką
Opolską.
15) wniosek o zwrócenie uwagi na utrzymanie porządku wokół sklepów przy ul. Głubczyckiej
( np. Tesco).

Na tym spotkanie i protokół zakończono.
Protokołowała Agnieszka Zimny-Ilnicka

