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Protokól z zebrania rrieszkańców Osiedla ,,Poltldnie''
odbytego dnia 01.10.2018 n
w Szkole Podstawowej nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach.

Ad.

l

Przewodnicząca Zarządu Osiedla ,,Południe" Pani Marzena

mieszkańców oraz gościw osobaclr;
Marian
Paweł
Damian
Stanisław
Leszek

-

Błachut
Mrowiec
Żelazny
Pięta
Czopek
Krzysżof Gałuszka

Pawlik

przywitała zebranyclr

- burmistrz miasta,
- zastępca burmistrza miastr.
- przewodniczący RM,
- członek zarządu powiatu,
- zastępca komendanta SM,

- dzielnicowy

oraz obecnych radnych: Krzysżofa Szczypkę, Radosława Hudziec, Pawła Pawlika.

Ad.2
Przewndnicząca Zarządtl Osiedla ,,Południe" zaproponowała zebranym porządek zebrania,
który stanowi załacznik do ninieiszeqo orotokołu.
Przedstawiony porządek został jednomyślnie przyjęĘ przez zebranych rnieszkaliców.

Ad.3
Następnie przewodnicząca zarządu osiedla stwierdziła prawomocnośćzebrania

54 mieszkańców wg załaczonei listv.

-

obecnych

Ad.4

Na seketarza zebrania przewo dnicząca Zaruądu Osiedla ,,Południe" zaproponowała Danutę
Łuszczak, której kandydatura została przyjęta 53 głosami zą przy 1 głosie wstrzymującym się.
Ad.5
Przewodnicząca Zarządu Osiedla ,,Pofudnie" przedstaiviła protokół
b ez zmian,

zebrania mieszkanców, który został przyjęty

z

ubiegłorocznego

Ad.6

Przewodnicząca Zarządu Osiedla ,,Południe" przedstawiła sprawozdanie z działalności
zarządu za okes 05.10.20l7 r. do 01.10.20l8 r., klóre stanowi załacznik do niniejszeqo orotokofu.

Ad.7
Sprarvozdanie zostało przyjętę przez zebranychjednomyŚlnie.

Ad.8,9

Przewodnicząca Zarządu Osiedla ,,Południe" przedstawiła zakes proponowanych
do realizacji w roku 2019 zadań z budżetu Osiedla ,,Południe" (załacznik do orotokołu) oraz
budżetu gminy (załącznik do orotokofu), które przez zarząd osiedla.

Przewodnicząca

kżde zadanie krótko

komendant pan paweł wróbel.

uzasadniła. Wniosek OSP Lipowiec uzasadnił

Ad. l0

Następnie przewodnicząca zachęciła zebranyclr do fonnułowania na piśrniedalszych
wniosków.
wszystkie wnioski zebrano razem i następnie odczl,tano zebranym (lista wniosków w
załaczenirr). Naslępnie wnioskodawcy podawali ich uzasadnienie, zebrani dyskutowali nad nimi.
w dyskusji przed głosowaniem nad propozycjarni głos zabrał Burmisttz M. Błachut
i Zastępca Burmistrza P. Mrowiec - odcinek ul. Krętej równoległy do DKl należy do GDDKiA i
nie jest ona nadal zainteresowana sprzedażą tej ulicy miastu, ekrany będą prawdopodobnie pod
koniec roku 2019, chociuż plany były już wcześniej (aktualizacja planów spowodowała
przesunięcie terminu).
Dyskutowano też na temat ul, Jaśminowej, która wymaga remontu lecz jej częśćnie należy
do miasta. a właścicielnie jest zainteresowany sprzedńą. Będzie można tylko częściowoją
wyremontować - M. Błachut.
Remont ul. Lipowskiej za Dkl - jest nowa koncepcja pochodząca od nowych inwestorów
dotycząca przebudowy tego fragmentu ul. Lipowskiej (M. Błactrut).
Przejście dla pieszych na ul. Lipowskiej w okolicach przystanku autobusowego
po
przebudowie pętli - opinia M. Błachuta.
propozycja budowy wiaty dla młodzieży na terenie ogrodu szkolnego wzbudziło wiele
emocji - dyrektor szlioły uzasadniała, że młodzieżjest ,,przeganiana" ze szkolnych schodów ze
względu na zniszczenia jakich dokonują (bałagan, niszczone drzwi, pomalowane schody
i ściany). Poparł ją przewodniczący RM.
Wszystkie wnioski zostaną przesłane
rozpatrzenia
Gminy
Czechowice-Dziedzice.

-

do

Ad.

do

11

Ustalono ostateczną listę wniosków i przystąpiono do głosowania.

Propozycje wykorzystania środków budżefu osiedla

w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

na rok 2019

Propozycje wykorzystania środków budżetu gminy na rok

jednomyślnie.

Ad.

20l8

przyjęto

przyjęto również

12

Przewodnicząca M. Pawlik zaproponowała podjęcie uchwał.
Pod.jęto uchwalę

nr

1/2018

w sprawie propozycji wykorzystania środkórv finansowych

budźetu gniiny na 2019 rok, która stanowi załacznik do ninieiszego protokołu.

Uchwałę przyj ęto w głosowaniu j awnym jednomyślnie.

Podjęto uchlvalę nr 2/2018 w sprawie propozycji wykorzystania środków finansowych
budżetu osiedla na rok 20l9, która stanowi załącznik do ninie_iszego protokołLr.

Uchwałę przyjęto w glosowaniu j awnym jednomyślnie.

w

Przer,vodrricząca Zarządu osiedla .,Południe" zaproponowała też podjęcie

uchwaĘ 3/2018

sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla .,Południe'' do dokonywania przesunięó

w uchrłalonyq budżecie osiedla bez zrłoływania Ogólnego Zebrania mieszkanców. która stanowi
załacznik do ninieiszeqo protokołu.

}\, uchwalonym budżecie

osiedla bez zlvołyl",arria Ogólnego Zebrania mieszkŃców, która

starlolvi załacmik do niniejszeqo nrotokołu.
Uchrvałę przyjętłl rv głosowaniu jawnym jednonryślnie.

Ad.

13

W dyskusji głos zabrali:
l) Pa.n
, wtócił jeszcze raz do placu łAbaw przJ ul. Bestwińskiej i poprosił
burmistrza o możliwośćdogadania się ze ił,spólnoą mieszkańców w sprawie
urządzenia placu - burmistrz M. Błachut uznając celowośćbu<lowy placu zaprosił
Pana Pająka na rozmowę w tej sprawie.
2)
zapylał
moźlirłość
napraw} ul. Cienistej.
jest
Odp. M. Błachut wljaśnił,że na tym terenie
planowana kanalizacja- która będzie
realizowana w latach 2020
ż021, wtedy też będzie modemizowana sieć
wodocitgowa i na}<ładki astbltovr'e będą w całościodtwarzane (gmina dołoźy6 mln
do tego zadania).
, zaplĄal o termin kanalizacji ul. Rolnej oraz celowość
3) Pan
przeprowadzenia aŃiet na temat ogTzewania domów.
Odp. M. Błachut - nię moźe powiedzieć jaki jest konkretny termin. ale obecny na sali
prezes PWiK Pan A. Rzepka potwierdził, że będą to lata 2020-202l . Ankiety
przeprowadzane przez miasto miały na celu zebranie informacji na temat
zainteresowania mieszkańcólv wymianą kotłó*. Zainteresowanie mieszkańców
okazało się mikome i miasto wycofało się z tego. Natomiast podłączenie do sieci
ciepłolłniczej elektrociepłowni poszczególnych mieszkańców nie jest moźliwe ze
w,zględu na warunlii technicznę -potrzebna lrrymiennikorłnia do kżdego budynku co
generuje koszty niewspółmierne do zyskólv.
4) Pan'
zap>lal o ilę wzrosła ilośćmiejsc rv PP-3.
Odp. lv{ałgorzata Paw]ik dl.rektor PP-3 nie ma juź warunków lokalowych na
zwiększenie ilościmiejsc, są miej sca w innych przedszkolach.
M. Błachut - w ostatnich latach w przedszkolach uf$,orzono ok. 200 dodatkowl,ch
miejsc, są teź pry§,atne przedszkola na terenie gminy oraz zespĄ szkolnoprzedszkolne. Potrzeba dodatkowych miejsc na tym terenie jest - być może potrzebne
będzie utworzenie na Lipowcu zespołu szkolno-przedsz}iolnego,
5) Pan
_*"-, zaplźal o perspektyw}, rozbudowy szkoły na lipow,cu.
Odp. M. Błachut - projekt jest gotowy,, planowany koszt to ok. 7 mln zł. chociż
rzecz.vwisty kosa będzie na pelvno w.!ższy ze względu na wzrost cen materiałów
budowlanych. Obecnie miasto prowadzi zbyt wiele inwestycji, aby rozpocząć nową
tak kosaowną. Burmistrz zapewnił, że sprawa jest powżnie traktowana,

^

Pan

o

-

-

ó)

7)

,^

; *rócił do sprawy chodnika przez Błżaniec.dojściado kościoła.na
Pan
cmentarz i do planowanego Cęntrum Bioróżnorodności,
Odp, M. Błachut , starły pod cmentarzem parafialnl,m są przygotow,},i!"ne na
zbiomiki retencyjne, jest prżygotowany projękt na nowJ cmentarz komunalny i tam są
też przewidziane chodniki. dojazdy i miejsca parkingowe.
Pan
auwńyŁ żejest to jedyny odcinek drogi powiatorvej bez chodnika.
Pan
zapy,lał jakiem prawem wycieto drzer,va na rłysokościlinii
kolejowej wzdłLż ul. Bestwińskiej. Zaapelolvał o pomoc rv dokonaniu pomiarów
natężenia hałaJu na tym terenie.
Odp, M. Błachut - prawo do lł_vcinki rna właścicielterenu i PKP uzasadniając
zapewT}e modemizacją 1inii kolejowej otrzymała zgode na lłycinkę,

8)

Pani Marzena Pawlik zap)Ąała o możliwośćpozyskania środków na naprawę wiat
autobusourych na terenie osiedla (potrzebne ok, l2 Ęs. zŁ\ jeszcze przed okresem
zirnowym.
Odp, M. Błachut -jest to problem we wszy§tkich rejonach gminy i naprawy
,wlmagają duzych nakładów finansowych.

Ad. l4

Przewodnicząca

i zakończyła zebranie.
protokołowała

Danuta Łuszczali

RO

podziękowała gościomi mieszkańcom

za

przybycie

Przewodnicząc a Zat ządu
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Porządek Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla ,,Południe" w dniu 0t.10.2018 r.

r.

Prrywitanie mieszkańców i gości.

z. Przedstawienie porządku zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

ł. Wybór

protokolanta zebrania.

s. Przyjęcie protokołu z poprzedniego

zebrania mieszkańców.

s, Sprawozdanie z działalnościZarządu Osiedla

za okres 05.10.2017 r.

-01.10.2018r.

z, Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
a. Przedstawienie propozycji prac do wykonania na terenie Osiedla w
roku 2019 zbudżetu Gminy.

s. Przedstawienie propozycji prac do wykonania

na terenie Osiedla w

roku 2019 z budzetu Osiedla.
ro,

Wnioski mieszkańców dotyczące prac do wykonania na terenie
Osiedla.

rr, Głosowanie propozycji prac

do wykonania na terenie osiedla w

roku 2019 zbuóżetu Gminy i budzetu Osiedla.

t2. Głosowanie Uchwał Ogólnego Zebranta Mieszkańców.
13. Sprawy bieżące, dyskusja, zapyĄani,a do gości.
t

ą,

z akończente

zeb r arri a.

