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Ogólnego Zebrania M ieszkańcórł
,,Lesisko" w Czechowicach-Dziedzicach

miejsce zebrania: s,,koIa Pod.la$ o\Ą a nr 4 rł ('zec\orł icaclr-Dziedzicach, ul'
godzina rozpocŻęcia zebrania: 17_00
prowadzący zebraniei Mirosław Wąlroba _ Przewodniczący Zarządu osiedla ''Lesisko''

liczba mieszkańców biorących udzial w Żebraniu: 56 (]ista obecnych w załączeniu)
goście:
- MarianBłachut BumistrzCzechowic-DŻiedzic'
- Parł'ęł Mrowięc Zastępca Bum stza Czechowic-Dziedzic,
- Damian Żelazny Przewodniczący Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
- Janusz Uszok radny Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
- Marek Biernot ' funkcjollariusz Komisariatu Policji w czechowicach-Dziędzicach
- Mirosław JaŃo _ Komendant Stlaży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
- Urszula Polaczek _ Dyrektor Szkoły Podstawowej m 4 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Barbara siemińska' Iedaktor Gazety czechorł'ickiej

Przcbieg zebraniai
1' Powitanie gości oraz mieszkńców osiedla ''Lesisko'' przez Przewodniczącego Zarządu

Osiedla ,,Lesisko".
2. Stwierdzenie plawomocności zebrania micszkańcy Zosla]i powiadomieni o ogóln5'm

Zebraniu Mieszkańcórv zgodnie z w1'mogami statutu osiedla ,,Lesisko'' i bierze w nim
Lrdział 56 rrprawnionych mieszkańców osiedla'

3' Wybór sekretarza zebrania: sekretarzem zęblanja została pani Izabela Wowra (zą 5ó
osóh' plzeci|, 0 osób, wstrzymujących 'łię a osób)'

4' PrŻyjęcie protokołu z poprzedniego zebrunla (za 56 osLib' przeciw _ 0 osób,
l,slrzymtjących się 0 osób).

5. Zapoaranie obecnyoh z proponowanprr porządkiem obrad:
a) informacja o działalności Zarządu osiedla ,,Lesisko'' w ]atach 2011 2015,
b) wybory Przewodniczącego Zarządu osiedla oraz poŻostałych członków Zarządu'
c) podjęcie uchwały przez ogólne Zebranie Mieszkairców \ł'splawie Iozdysponowania

środków finzrnsowych na lok 2016'
d) wnioski i intelwencje nieszkańców osie(lla.
Przewodniczący zaproponował, by wnioski i intelwencje były składane między
zgłaszaniem kandydatów a przygotowaniem plzez Komisię skutacyjną kart do
głosowania oraz między głosowaniem a ogłoszeniem wyników'

6' Zatwjęrdzenle porządku obrad (za 56 osób, pźeciy| - a o|ób, wstl,4,mujących się - 0
osóh)'

7' Informacja Przewodniczącego Zarządu osiedla ,,Lesisko'' o działalności Zarządu w latach
2011-20l5: Zarząd osiedla ''Lesisko'' obradował na posiedzeniach zgodnie Z \,1JrnogalDi
Statutu osiedla .,Lesisko''; Zarząd placował w składzie 7-osobowyn7:' ZaŻąd'
współpracował z rvieloma podmiotami, nic tylko tymi. któle mają siedzibę na terenie
osied1a ,'Lesisko'', np. Micjskim Domem Kultury czy Miejską Biblioteką Publiczną
dokumentaoja obrazująca działalność Zarządu osiedla dostępna jest w Biuletynie
Ifformacji Publicznej; w licznych drobnych spIalrcch informacje i intęrwencje
przekazywane były na bieżąco bęzpośIednio pracorłr'ikom urzędu bądź drogą mailową.
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8. Wybory Przewodniczącego Zarządu osiedla oraz pozostałych członków Zarządu
(przebieg i wyniki głosowania w odlębnym protokole)'
wnioski i interwencję mieszkanców osiedla:
a) mieszkaniec osiedla zap1łal, dlaczego do dziś zaintelesowani mieszkańcy nie dostali

odpowiedzi na pismo w sprawie przesunięcia terminu zeblania,
b) mieszkaniec osiedla zasugerował, Że infomacja o zebraniu nie była dostatecznie

rozpowszechniona,
c) Przewodniczący Zarządtt wyjaśnił. że pismo na jego ręce wpłynęło w czwańek lano'

czali dzień przed zeblaniem, rł' piśmie nie wskazano osoby. do której należałoby
wysłać odpowiedź' ponadto Zarząd niejest upoważ ony do zmiany terminu zebrania.
co więcej, wniosek nie jest w ogólne zasadny, ponieważ sugeruje przesunięcie o
tydzień' do tego bliżej okesu ullopowego' Zaś o terminię zębrania nrieszkańcy zostali
powiadomieni prawidłorł'o, zgodnie z wymogami statutu; Zarząd osiedla nie jest
zwiąŻany telminami obowiązującymi na podstawie Kodeksu postępowania
administńcyjnęgo' a nawet jeśli tak by było, to nięzwłoczne żądar]ie zwołania
zebrania organu kolegialnego, do tego dzialającego społecznie, może okazać się
zwyczajnie niemożliwe; niepoważne by było także podejście do mieszkanców, którzy
przybyliby na zebranie według pierwotnie ustalonego terminu; infonnacja o zebraniu
była właściwa, o czym może świadczyć chociazby frekweĘa, któm jest jedną z
najwyżsŻych na pŹestŻeni ostatnich lat; w celu właściwego informouania
mieszkańców o zebranjach zakupiono i zamonto$'ano tablicę info1mac}:jne' ponadto
ogłoszenia znajdująsię w przedszkolach oraz sklepach i innych punl1ach usfugowych,
które wyraziły na to zgodę,

d) mieszkanka osiedla zapytała, co zrobił Przewodniczący oftz ZaŻąd osiedla przez
ostatnie 4 lata i czy wydatkowanie środków na Dzień Dziecka jest zgodne Ż
przepisami,

e) PrŻewodniczący Zarządu wskazał' że najważniejsze zadania przedstawił w informacji
na początku zebrania, a poza tym Zarząd tta bieŻąco reagował na wszelkie zgłoszenia
mieszkańców dotyczące niezbędnych inwestycji czy lemontów; liczne intęrwencje
dotyczyły stanu kanalizacji deszczowej i sanitarnęi zlokalizowane| na terenie osiedla;
poza Dniem Dziecka, Pilotikiem Rodzinnym oraz Dniem Seniora zorganizowano
implezy dla młodzieży, w tym imprezę w parku na osiedlu Północ wspólnie z innylni
Zarządami osiedii'

t) mieszkaniec osiedla wskazał, że po budowie kanalizacji do tej pory nić'
uporządkowano pasa zieleni w ciągu ul' Reymonta,

g) Zastępca Bumistrza poinfomował, że brak środków pozwolił jedy:rie na
pŹywrócenie do poprzedniego stanu, a nie na komp]eksową modernizację ulic i
chodników po budowie kanalizacji,

h) mieszkaniec osiedla dodał, że podwyższenie nawierzchni o kilkanaście centymetrów
nie jest remontem,

i) mieszkaniec osiedla Zap}tał, dlaczego powstają niezrozumiałe inwestycje, jak na
przykład wysepka na skzyŹowaniu ulic Zeromskiego i Chrobrego czy zmiaoa
organizacji luchu na skzyŻowaniu ulic s1udenckiej i Zeromskiego, podczas gdy jest
wiele ważniejsŻych problemów' jak chociażby przebudowa skrzyżowania ulic
sło$'ackiego, Studenckiej i Traugufta,

j) nieszkaniec osiedia zapflał, kiedy zostanie przebudowane skrzyżowanie ulic
Barlickiego i Prusa' na którym jest coraz większa liczba rłypadków; ponadto za
rzadko rłykaszane są tra\ły rosnące w rcjonie tego skzyŹowania, plzez co dodatkowo
ograniczona jest widoczność'
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k) Zastępca Burmistrza poinformował, że plaDowana jest tam budowa ronda, natomiast

wykaszanie uzależnione jest także od posiadanych środków finansowych; poza qm
należałoby splawdzić, czy tęren, na którym rośnie wysoka trawa, nie należy do
podmiotów plywatnych,

1) mieszkaniec osiedla wskazał, że na terenie osiedla brakuje miejsc parkingowych, z
kolei w rejonie powstających inwestycji deweloperskich pojawiają się oznakowania

informujące o parkingu' pŹęz co inwestol ograrricza liczbę miejsc parkingowych w
granicach swojej inwestycji; ponadto odpowiednie służby nie leagują na to, że łamane

iąprzepisy prawa budowlanego na etapie planowania oraz realizowania inwestycji,

n1) Bulmistlz wyiaśnił, że kompetencje w zakresie wydawania pozwoleń na budowę oraz

nrdzoru po'iada powiat. a nie gmina.
n) nrieszkaniec osiedla wskazał, że gn]ina ma ńwnież w tym zakesie określone

możliwości' a należy do nich uchwalarrie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzęnnego i nieaozumiałe jest' że w rejonie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza

się obiekty do 6 kondygnacji' co może świadczyó o niekompetencji Wbanistów,

o) Burmistrz wyjaśnił, że w proceduze uchwalania planu mogą brać udział mieszkancy
np' poprzez składanie wniosków'

10' Przedstawienie propozycji fozdysponowania śIodków finansowych Osiedla ,'Lesisko'' na

rok 2016 _ Przewodniczący zaproponował podział wymieniając kwoty i inwestycje, ja'kie

w przyszłym rokLr miałyby być objęte dofinansowaniem z pięliędzy przekazanych

osiedlu ,,Lesisko'' oraz wskazał instJ4ucje i działanta ńnlych grup kultumlnych, którym

osier1le chciałoby udzielić wsparcia finansowego, w szczególności zapoznał obecnych z
pismami' które wpłynęły do Zarządu osiedla z prośbąo dofinansowanie.

11.Podjęcie uchwały nr 01/15 przez ogólne Zebranie Mieszkanców osiedla ',Lesisko'' w
Częchowicach-Dziedzicach w sprawie rozdysponowania środków finansowych na rok

2016 (za - 51 osoby, przecit _ () osób, wŚtfŻymąło się _ 0 osció) uchwała w załączelńu
12. Podjęcie uchwały Dr o2l15 w spmwie upo\łażnienia Zarządu osiedla ',Lesisko'' 

do

podejmowania uchwał w sprawach rozdysponowania niewykorzystanych środków

finalrsowych (za 52 osoby, przeciw - a osób, wsn4malo się 2 osoby)'uchwała w
zalączeniu.

13. Zamknięcie zebraDia - podziękowanie za przybycie i aktywny udział w zebraniu.

Czechowice-Dziedzice, 19.06.2015 r.
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(podpis sekreteza zebrdia)


