Protokół
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami oraz Radą Osiedla Rogi
w dniu 04.02.2016 r.

W dniu 04.02.2016 r. o godzinie 19.00 odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta KędzierzynKoźle z mieszkańcami oraz Radą Osiedla Rogi.
W spotkaniu brała udział Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rogi, członkowie Rady Osiedla,
mieszkańcy osiedla Rogi oraz następujący przedstawiciele Urzędu Miasta:
1. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabina Nowosielska,
2. Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle – Wojciech Jagiełło,
3. Podinspektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta – Agnieszka
Plucik (protokolant),
a także radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - Przemysław Pawlik.
I. W trakcie spotkania omawiane były następujące zagadnienia:
Na wstępie spotkania Prezydent Sabina Nowosielska przedstawiła pokrótce jakie zadania
będą realizowane w tym roku w mieście, następnie przeszła do omawiania zrealizowanych
zadań osiedla Rogi:
1. Wykonanie kanalizacji na ul. Rajskiej.
2. Modernizacja rowów melioracyjnych.
3. Prezydent Miasta poinformowała mieszkańców osiedla o remoncie ul. Sucharskiego w roku
2016 jest przewidziane wykonanie projektu ulicy, remont i przebudowa ma zostać ukończony
w roku 2018 r., kwota przeznaczona na remont przebudowę to ok. 3 mln. zł.
4. Mieszkańcy wyrazili swoje niezadowolenie z jakości wykonanego placu fitness, źle
osadzone urządzenia na nieutwardzonym terenie, błoto.
Prezydent Miasta zaznaczyła, że montaż urządzeń był 2 dni przed wigilią i mieszkańcy
muszą poczekać aż zrobi się ciepło, a wówczas prace zostaną dokończone i posiana
trawa.
5. Mieszkańcy zapytali czy nie można pogłębić przejazdu pod wiaduktem kolejowym co
umożliwiłoby przejazd ciężarówek. Wniosek o wspólne spotkanie Prezydenta Miasta,
Starosty i przedstawicieli kolei.
Prezydent Miasta poinformowała, że wiadukt nie należy do miasta i w tej sprawie trzeba
rozmawiać z koleją. Spotkanie takie może się odbyć ale nie można zapewnisz czy
przedstawiciele kolei skorzystają z zaproszenia.
6. Mieszkańcy pytali o chodnik w stronę Koźle, kiedy będzie wykonany?
Prezydent Miasta zapewniła mieszkańców, że zgłosi tą sprawę w Starostwie, aby
wyjaśnić sprawę.
7. Wykonanie odwodnienia ul Rajskiej zostało źle wykonane.
Prezydent Miasta odpowiedziała, że zostało to wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną,
ale sprawdzi sprawę.

8. Z sali padło pytanie co z odwodnieniem ul. Kosynierów, gdzie buła robiona kanalizacja
burzowa, a woda nadal spływa z pól na posesje.
Prezydent Miasta zapewniła, że sprawdzi sprawę.
9. Wniosek mieszkańców o przejęcie ul. Ptasiej przez miasto, ponieważ obecnie jest na
posesjach prywatnych.
10. Prośba mieszkańców o utwardzenie ulic Rybarze i Zacisze oraz odcinka ok. 100 m
ul. Głównej. Padło pytanie, czy można to wykonać podczas remontu ul. Sucharskiego.
11. Młodzi mieszkańcy osiedla pytali o boisko do piłki nożnej, czy nie można zrobić czegoś
na wzór orlika na terenach za cmentarzem.
Prezydent Miasta tego nie mogła obiecać młodzieży, ale obiecała porozmawiać z dyr.
Szkoły o udostępnienie boiska w godzinach popołudniowych.
12. Mieszkańcy pytali o możliwość pociągnięcia gazu przy remoncie ul. Sucharskiego.
Prezydent Miasta zaproponowała, aby mieszkańcy napisali pismo PGNiG o przyłączenie
gazu.
13. Przewodnicząca Rady Osiedla Rogi wyraziła obawy względem sprzedaży Domu Kultury
Rogi.
Prezydent Miasta zapewniła, że nie ma planów sprzedaży budynku.
13. Mieszkańcy narzekali na uciążliwości ze strony przejeżdżających kierowców TIR-ów.
Prezydent Miasta prosiła mieszkańców o napisanie wniosku o postawienie znaku zakazu
wjazdu dla TIR, a wówczas gmina wystąpi do Starostwa.
Na zakończenie spotkania mieszkańcy zaprosili Prezydenta Miasta na spotkanie w terenie, po
ulicach osiedla.

