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z Ogólnego Zebrania
Osied|a,,Lesisko" w Czechowicachdatn

URzĄl)

crechowica§h-Dziedzicach
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data zebrania: 29 września 20I] r.
rniejsce zebrania: Szkoła Podstawowa nr 4 w Częchowicach-Dziedzicach. ul.
godzina rozpoczęcia zebrania: 17 10
prowadzący zebianie: Mirosław Ńątroba - Przew odniczący Zarządu Osiedla ,,Lesisko"

liczba mieszkańców biorących udzial w zebraniu: 30 (lista obecnych w załączeniu)

goście;
- Marian Błachut - Burmistrz Miasta Czechowic e-Dziedzice,
- Paweł Mrowiec - zastępca Burmisffza Miasta Czechowic ę-Dziedztce,
- Stanisław Kopeć - radny Rady Miejskiej w Czechowicach -Dziedzicach,
- Mirosław Janko - Komendant Straźy Miejskiej w Czechowicach -Dziędzicach,
- Maciej Marek - dzielnicowy Komisariatu Policji w Czechowicach -Dziedzicach,
- Bożena Głąbek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Czechowicach -Dziedzicach,
- Barbara Siemińska dzternlkarz Gazety Czechowickiej,
- przedstawiciele innych podmiotów i instlucj i (lista w załączeniu)

Przebieg zebrania:
1, Powitanie gości oraz mieszkńców Osiedla ,,Lesisko" przez Przewodniczące go Zarządu
Osiędla ,,Lesisko".
2. Nie stwierdzono prawomocności zebrania - bierze w nim udział tylko 23 uprawnionych
mieszkańców osiedla.
3. Wybór seketarza zębrania: sekętarzem zębrania została pani Izabela Wowra (za - 2 j
osoby, przeciw - 0 osób, wstrzymujących się - 0 osób).
4. W zvliązku z brakiem kworum Przewodniczący zaproponował, by, oczekując na
ewentualne kworum, najpierw kierować wnioski i interwencje do Burmistrza,
funkcj onariusza Policji, Komendanta Straży Miejskiej oraz innych osób.
5. Wnioski i interwencje mieszkńców Osiedla:
a) mieszkanła Osiedla: dlaczego Administracja Zasobów Komunalnych nie sprawdziła,
że sprzedała mieszkanie wraz z osobami zameldowanymi.
b) Burmistrz: sprawa zostanie szczegółowo wyjaśniona, o czym poinformowałem
niezwłocznie telefonicznie Dyrektora AZK,
c) mieszkaniec Osiedla: prośbao informacje, co na przestrzeni ostatniego roku zrobiono
w temacie kanalizacji deszczowej,
d) Burmistrz: kana|izacja jest systematycznie udraźniana, opracowywany jest plan
napraw; istnieje wiele problemów natury własnościowej,co dotyczy w szczególności
terenów kolejowych; wody opadowe przekierowywane są w inne miejsca, czego
dowodem sąchociażby inwestycje w ciągu ul. Traugutta,
e) mieszkaniec Osiedla: prośbao egzekwowanie plzes:uizegania ograniczenia prędkości
przez samochody ciężarowe w ciągu ul. Barlickiego,
f) mieszkaniec Osiedla: prośba o kontl,nuowanie remontu chodników w ciągu ul.
Barabasza i Barlickiego oraz osiedlowych łączników usytuowanych w tamtym rejonie,
g) Burlnistrz: chodnik w ciągu ul. Barlickiego zostanie zrealizowany etapowo - druga
częśćremontu przeprowadzona zostanie w roku następnym; w pierwszej kolejności
należy ustalić kwestie własnościowe, ponieważ gmina nie może inwestować na
terenach prywatnych czy należących do spółdzielni;
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Osiedla: prośbao likwidację bunkrów na terenie osiedla przy ul.
Barabasza,
D Burmistrz: sprawa jest w toku,
j) mieszkaniec Osiedla: prośba o wycięcie drzewa przy skrzyżowaniu ulic Kołłątajai
Skargi, które, pomimo tego że jest zdrowe, utrudnia poruszanie się pieszym oraz w,
istotny sposób powoduje zacienienie budyŃu,
k) Burmistrz: sprawa zostanie ponownie przeanalizowana,
mieszkaniec Osiedla: z Parku Miejskiego nie ma w dalszym ciągu źadnego
wybrŃowanego dojścia na przejście dla pieszych w ciągu ul. Zwirki i Wigury.
m) Burmistrz: opracowywana jest koncepcja lemontu
zagospodarowania Parku
Miejskiego, z której będzie wynikało, co należy zrobtć l w jakiej kolejności,by
Laskowi przywrócić odpowiednie fuŃcje,
n) mieszkanta Osiedla: wniosek o zamontowanie barierek ochronnych przy wyjściu z
Przedszkola Publicznego nt 2 oraz utworzenie w tym rejonie oznakowanego przejścia
dla pieszych,
o) mieszkaniec Osiedla: wniosek o wprowadzenie w centrum miasta ograniczenia czasu
parkowania do na przykład maksymalnie 2 godzin,
p) mieszkaniec Osiedla: prośba o rozwięanie problemu parkowania przez pracowników
zakładów usytuowanych przy
Słowackiego Barlickiego w rejonie Parku
Miejskiego,
q) Burmistrz: wszystkim w mieścieznany jest problem ograniczonej ilościmiejsc
postojowych, ale stopniowo miasto stara się rozwiązywać ten problem, jak chociażby
poprzez nowy parking na Ęłach Urzędu Miejskiego,
r) mieszkaniec Osiedla: prośbao poprawę bezpieczeństwa na skzyżowaniu ulic
Barlickiego i Prusa,
s) Burmistrz: jest już opracowany projekt budowy ronda, przy okazji zostanie
usprawniony ruch pieszych w tym rejonie, dodatkowo przeniesiony zostanie w
bezpieczne miej sce przystanek autobusowy,
t) mieszkaniec Osiedla: prośba o wprowadzenie ruchu jednokieruŃowego na uliczkach
przyległych do ulicy Barabasza (wewnątrzosiedlowych),
Przewodniczący około godz. 18.15 poinformował obecnych, źe jest kworum.
Stwierdzenię prawomocności zebrania - mieszkańcy zostali powiadomieni o Ogólnym
Zebranil Mieszkańców zgodnie z wymogami Statutu Osiedla ,,Lesisko" i bierze w nim
udział 30 uprawnionych mieszkńców Osiedla.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (za
3a osób, przeciw
0 osób,
wstrzymujących się- 0 osób).
Przewodniczący zaproponował, by ostatecznie pominąó punkt dotyczący dyskusji na
temat bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie Osiedla oraz wniosków i
interwencj i mieszkańców Osiedla, ponieważ miały one miejsce przed stwierdzeniem
prawomocności zębrania i ograniczyć porządek obrad do podjęcia uchwały przez Ogó|ne
Zebranię Mieszkańców w sprawie rozdysponowania środków finansowych na rok 201 8.
Zatwierdzenie porządku obrad (za 30 osób, przeciw - 0 osób, w strzymuj ących się - 0
h) mieszkaniec
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Przedstawienie propozycji rozdysponowania środków finansowych Osiedla ,,Lesisko" na
rok 2018 - Przewodniczący zaproponował podział wymieniając kwoty i zadania, jakie w
przyszłym roku miałyby być obj ęte dofinansowaniem z pieniędzy przekazanych Osiedlu
,,Lesisko" oraz wskazał instl.tucj e i dzińania różnych grup kulturalnych, którym Osiedle
chciałoby udzielić wsparcia finansowego.
i1. Podjęcie uchwały nr 0Il17 przez Ogó|ne Zebtanie Mieszkańców Osiedla ,,Lesisko" w
Czechowicach-Dziedzicach
sprawie propozycji rozdysponowania środków
10.
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finansowych Osiedla ,,Lesisko" na rok 2018 (za - 30 osób, przeciw - 0 osób, wstrzymało
- 0 osób) - uchwała w załączeniu.
12. Zamknięcie zebrania - podziękowanie za przybycie i aktywny udział w zebraniu.
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