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z Ogólnego Zebrania Mieszkańców
Osiedla,,Lesisko" w Czechowicach-Dziedzicach
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data zebrania: 0't września2018
miejsce zebrania: Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Studencka
godzina rozpoczęcia zebrania: 1 7,00
prowadzący zebranie: Mirosław Wątroba - Przew odniczący Zarządu Osiedla ,,Lesisko''
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|iczba mieszkańców biorących udzia| w zebraniu; 30 (lista obecnych w załączeniu)
goście:
Marian Błachut - Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice,
Stanisław Kopeć - radny Rady Miejskiej w Czechowicach -Dziędzicach,
przedstawiciele innych podmiotów i instytucji (lista w załączeniu)

-

Przebieg zebrania:
1. powitanie gościoraz mieszkńców osiedla ,,Lesisk o" ptzez przewodniczące go zatządtl
Osiedla ,,Lesisko".
2. Nie stwierdzono prawomocności zebrania - bierze w nim udział tylko 25 uprawnionych
mieszkańców osiedla.
3. Wybór sekretarza zebtania: seketarzem zebrania została pani Izabela Wowra 1za - 25
osoby, przeciw - 0 osób, wstrzymujących się - 0 osób).
4. W zwiękl z brakiem kworum Przewodniczący zaproponował, by, oczekując na
ewentualne kworum, najpierw kierować wnioski
interwencje do Burmistrza,
funkcjonariusza Policji, Komendanta Strży Miejskiej oraz innych osób.
5. Wnioski i interwencje mieszkańców Osiedla:
a) mieszkaniec osiedla: prośba o poprawę bezpieczeństwa na skzyżowaniu ulic prusa i
Barlickiego,
b) Burmistrz: jest opracowany projekt, wydane jest także pozwolenie na budowę i jeśli
pozwolą na to środki, to inwestycja zostanie złealizowana w roku 2019; to jest
skzyżowanie drogi gminnej z powiatową a zatem rea|izacja
eĘ także od,
możliwościfi nansowych powiatu,
c) mieszkaŃa Osiedla: prośbao informacje, jakie działania podejmuie gmina w
dziedzinie poprawy jakości powietrza,
d) Burmistrz: istotna jest wymiana źródełciepła, w tym starych pieców, oraz
zaptzestania spalania tego, co emituje najwięcej substancji szkodliwych dla zdrowia
człowieka; opracowylvane są programy, które umoźliwią uzyskanie dopłaĘ do
ocieplenia budynków; niezrozumiałe są kyteria, na podstawie których pszczyna, a nie
Czechowice czy Bielsko objęte zostaną programami prowadzącymi do redukcji
zanieczyszczeń i ograniczenia czy wyeliminowania problemu smogu; prowadzone są
takżę dziŃałlia zmieruające do doprowadzenia ciepła miejskiego do budyŃów
wielorodzinnych przy ul. Towarowej i Niepodległości,tzw. domów kolejowych,
e) mieszkaniec osiedla: prośbao usunięcie zapadlisk na osiedlu przy ul, Barabasza, które
spowodowane są pracami prowadzonymi na zlecenie przedsiębiorstwa Inźynierii
Miejskiej; prace nie są wykonywane mimo licznych interwencji,
f) miśzkaniecosiedla: prośba o likwidację brurkrów na terenie osiedla przy ul.
Barabasza,
g) Burmistrz: sprawa jest nadal w toku, o czym mieszkaniec żostał już poinformowany,
h) Burmistrz: sprawa zostanie p tzekazana właściwymkomórkom
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mieszkaniec Osiedla: prośba o kontynuowanie lemontu chodników w ciąu ul.
Barabasza oraz osiedlowych łączników usltuowanych w tamtym rejonie,
mieszkaniec Osiedla: prośbao interwencj e służbmundurowych w rejonie ul.
Towarowej 128, gdzie notorycznie zakłócają spokój osoby spożywające alkohol,
k) dzielnicowy: prośbao zgłaszanie takich sytuacji drogą telefoniczną
l) mieszkaniec Osiedla: ponowna prośbao utworzenie przejściadla pieszych w ciąu ul.
Zeromskiego przy sbzyżowaniu z ul. Chrobrego; wbrew opinii piacowników Uizędu
Miejskiego zlokalizowanie w tym miej scu przejścia nie spowoduje konieczności
likwidacji żadnego miejsca parkingowego,
m) mieszkanka Osiedla: wniosek o częstsze patrole Policji i Strazy Miejskiej w rejonie
bloku przy ul. Kołłątaja12, gdzie kierowcy parkują zbyt blisko budynków i utrudniają
w ten sposób przejściechodnikiem oraz emitują spaliny,
n) mieszkaniec Osiedla: wniosek o częstsze patrole na ul. Parkowej, gdzie parkuje zbyt
dużo samochodów dostawczych Poczty Polskiej,
o) mieszkaniec Osiedla: prośbao poplawę bezpieczeństwa na skzyżowaniu ulic
Słowackiego, Studenckiej i Traugutta.
Przewodniczący około godz. 18.00 poinformował obecnych, że jest kworum.
Stwierdzenie prawomocności zebrunia - mieszkańcy zostali powiadomieni o Ogólnym
Zebraniu Mieszkańców zgodnie z wymogami Statutu Osiedla ,,Lesisko" i bierze w nim
udział 30 uprawnionych mieszkańców Osiedla.
Przyjęcie ptotokołu z poprzedniego zebrania (za , 30 osób, przeciw - 0 osób,
wstrzymujących

się

0 osób).

Przewodniczący zaproponował, by ostatecznie pominąć puŃt dotyczący dyskusji na
temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Osiedla oraz wniosków i
interwencji mieszkńców Osiedla, poniewa]ż miaĘ one miejsce przed stwierdzeniem
prawomocności zebrania i ograńczyó porządek obrad do podjęcia uchwały przez Ogólne
Zębranie Mieszkańców w sprawie rozdysponowania środków finansowych na rok 2018,
Zat:wierdzenie porządku obtad (za - 30 osób, przeciw - 0 osób, wstrąmujących się - 0
osób).

Przedstawienie propozycji rozdysponowania środków finansowych Osiedla ,,Lesisko" na
rok 2019 - Przewodniczący zaproponował podział wymieniając kwoty i zadania, jakie w
przyszłym roku miałyby byó objęte dofinansowaniem z pieniędzy przekazanych Osiedlu
,,Lesisko" oraz wskazń ins§tucje i dzińania ńżnych grup kulturalnych, którym Osiedle
chciałoby udzielió wsparcia finansowego.
11. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 zaproponowała, by kwota ptzeznaczona dla tego
przedszkola była większa niż kwota dla Przedszkola Publicznego nr 2, poniewż jest tam
uruchomionych więcej oddziałów. Wniosek został przyj ęty jednogłośnie.
12. Podjęcie uchwały nr 01/18 przez OgóIne Zebranie Mieszkńców Osiedla ,,Lesisko" w
Czechowicach-Dziedzicach
splawie propozycji rozdysponowania środków
finansowych Osiedla ,,Lesisko" na rok 2019 (za - 30 osób, przeciw - 0 osób, wstrzymało
się - 0 osób) - uchwała w załączeniu.
13. Zamknięcie zebrania - podziękowanie za przybycie i aktywny udział w zebraniu.
10.
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Czechowice-Dzi edzice
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(podpis sękretarza zębrania)

