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datazebrania: 05 lipca2019 r.
miejsce zebrania: szkoła podstawowanr 4 w czechowicach-Dziedzicach, ul. studencka
2
godzina rozpoczęcia zebrania: 18 00
ProwadzącY zebranie: Mirosław Wątroba - Przewodni czący ZarząduOsiedla ,,Lesisko,,
Iiczba mieszkańców biorących udział w zebraniu: 37 (lista obecnych w zńączeńu)
goście:
- Marian Błachut - Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice,
- Leszek Czopek - funkcjonariusz Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziędzicach,
- Ewa Kmiecik-Wronowicz - radna Rady Powiatu Bielskiego, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Czechowicach-Dzied zicach,
- Michalina Li-u-fa - Przedstawicielka Gminnej Rady Seniorów, członek Zarządu KoŁa
Miejskiego nr 1 Polskiego ZńązkuEmerytów, Rencistów i Inwaiidów,
- BoŻena Głąbek - Dyrektor Szkoły Podstawowej tt 4 w Czechowic ach-Dziedzicach,
- przedstawiciele innych podmiotów i instytucji (lista w zńączeniu)

Przebieg zebrania:
1. Powitanie goŚci oraz mieszkńców Osiedla,,Lesisko" ptzez Przewodniczącego Zarządu
Osiedla ,,Lesisko".
2. Stwierdzenie prawomocnoŚci zebrarńa - mieszkańcy zostali powiadomieni o ogólnym
Zebraniu Mieszkńców zgodnie z wymogami Statutu Osiedla_,,Lesisko,, i bierze w
nim
udziń 37 uprawnionych mieszkńców Osiedla.
3, WYbór sekretarza zebtania: sekretarzem zębtania zostńa pani lzabela Wowra (za _ 37
osób, przeciw - 0 osób, wstrzymujących się 0 osób).
4. PrzYjęcie Protokołu z poprzedniego zębrania (za - 37 osób, przeciw _ 0 osób,

5.

wstrzymujących się - 0 osób).
Zapoznanie obecnych z proponowanym porządkiem obrad:
a) sprawozdanię z dzińalności Zarządu Osiedla ,,Lesisko'' w,latach 2015-2019,
b) wybór Przewodni czące go Zarządu O siedla,,Lesi sko'',
c) wybór członków ZarząduOsiedla,,Lesisko'',
d) podjęcie uchwały przęz Ogólne Zębrarne Mieszkńców w sprawie rozdysponowania
środków finansowych na rok 2020,
e) dYskusja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie osiedla,
f) wnioski i interwencje mieszkańców Osiedla.

6, PrzewodniczącY

zaproponował, by wnioski i interwencje były składane między
a przygotowaniem przez Komisję - Skrutacyjną kart dó
głosowania oraz międzv głosowaniem a ogłoszeniem wyników.
Zatwierdzenie Porządku obrad (za - 37 osób, przeciw 0 osób, wstrzymujących
się _ 0
-

z$aszaniem kandydatów

7,
8.
9.

osób).

ZuPoznanie obecnYch z treŚcią Zarządzeniattr l07lI9 Burmistrza Czechowic-Dziędzic
z
wybo rołv do Zar ządu O s i e dl a,, Le si sko " w Czechowic ach-D ziedzi cach,
Informacja Przewodni czącego Zarządu Osiedla ,,Lesisko" o działalno ściZarząduw
latach
2015-2019: Zaruąd Osiedla ,,Lesisko" obradował na posiedzdrriach zgodnie z
wymogami
Statutu Osiedla ,,Lesisko"; Zarząd, pracował w składzie S_osobówym, choć
Statut
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Przewiduje skład 7-osobowy - jeden z członków pojawił się na zabraniu tylko raz w
czasie 4-letniej kadencji, drugi zrezygnował na piśmie w czasie trwania kadencji; Zarząd,
wsPÓłPracował z wieloma podmiotami, nie tylko tymi, które mają siedzibę na terenie
Osiedla ,,Lesisko", np. Miejskim Domem Kultury czy Miejską Biblioteką Publiczną do
kalendarza.v{Ydarzeń wprowadziliśmy imprezę pod robocząnzwą,,Grilluj z Senioróm",
organizowaną wspólnie z Zarządem Koła Miejskiego nr 1 Polskiego Zwięku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów; dokumentacja obrazująca działalnoścZarządu Osiedla dostępna
jest w Biuletynie Informacji Publicznej; w licznych drobnych sprawach informacje i
interwencje przekazywane były na bieżąco bezpośrednio pracownikom Urzędu bądź
drogąmailową.
10. Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla (przebieg i wyniki głosowania w odrębnym
11.

protokole).
Wnioski i interwencje mieszkńców Osiedla:
a) mieszkaniec Osiedla: prośba o doinwestowanie Parku Miejskiego, ale nie ze środków
Zarząó,l Osiedla,

b) Burmistrz: opracowana zostńa koncepcja modernizacji ,,Lasku"

c)
d)
e)

0
g)

h)

D

j)

i

będzie ona
stoPniowo wdrłżana; aktualnie trudniej pozyskać środki zewnętrmte na remont parku
niż na budowę nowego; w planach jest między innymi modernizacja skateparku oraz
budowa tężń, w dalszej perspektywi e także przebudowa sceny,
mieszkanka Osiedla: prośbao rozwiryartte problemu parkowania w centrum miasta,
zwłaszcza w takich miejscach jak ul. Reymonta czy ul. Zeromskiego, gdzie pojawiły
się budynki wielorodzinne, a nie stworzono odpowiedniej ilościmiejsc parkiniowych,
funkcjonariusz Strary Miejskiej: wszelkie przypadki nieprawidło*.go pńowania
proszę zgłaszać Straży Miejskiej lub Policji,
mieszkaniec Osiedla: nie jest dobrym pomysłem, by z placu Jana Pawła II tworzyć
noWY Plac zńaw, ponieważ jest wiele innych odpowiednich do tego miejsc
)
mieszkaŃa Osiedla: prośba o ograniczenie ruchu pojazdów cięzarowyóh w ciągu ul.
Barlickiego i ul. Prusa,
Burmistrz: nie ma takiej moźliwości,ponieważ jest to jedyny dojazd do zakładów
przemysłowych zloka|izowanych w tej części miasta,
mieszkaniec Osiedla: prośbao dziaŁariamające zapobiec degradacji placu Jana Pawła
II - odpadające płyty gtanitowe, kruszący się beton,
mieszkanka Osiedla: czy miasto ma pomysły na zagospodarowanie nieruchomości po
bYłYch wodociągach; prośba, by nie oddawać tego ."terenu potencjalnemu

deweloperowi,

i

Burmistrz: na chwilę obecnąnie przewiduje się sprzedazy tego gruntu,
k) mieszkaniec Osiedla: czy sąpomysły na nowe miejsca parkingowe w Ęonie ul. Prusa
i czY jest możliwośćwprowadzenia zŃazu parkowania na takich parkingach osobom
innym niż mieszkańcy,
D Burmistrz: przewidywana jest budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie bloku
PrzY ul. Prusa 6, ale nie ma moźliwościwprowadzaniLa takich ograniczeń, ponieważ
parking powstaje na gruncie gminy i z jej środków,
m) mieszkaniec Osiedla: czy są możliwościbudowy miejsc postojowych w innych
rejonach Osiedla, zvłłaszczaprzy ul. Barabasza i bocznych,
n) członek Zarządu Osiedla: plany były, ale zostńy oprotestowaneprzezmieszkańców,
o) mięszkanka Osiedla: prośba o interwencje dotyczące emitowaniuprr"rrafinerię nocą
nieprzyj emnych zapachów.
12, WYborY Pozostałych człoŃów Zarządu Osiedla (przebieg
wyniki głosowania w
odrębnym protokole),
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13, Przedstawienie

Propozycji rozdysponowania środków finansowych osiedla ,,Lesisko,, na
Przewodniczący
Zaproponow ał podziń wymieniając kwoty t zadania,jakie w
PrzYszŁYm roku miałYbY być objęte dofinansowaniem zpieniędzy przekazanych Ósiedlu
,,LeSiSko" oruz wskazał instytucj e i dziŃania ńżmych gńp kuiturńych, którym osiedle
chciałobY udzielić wsParcia finansowego, w szczegOlnościzap oznał Óbecnych-zpismami,
które wpłynęłydo zarządu osiedla z prośbąodofńansowanie.
14, MieszkńcY zaProPonowali, by nie wszystkie środki na inwestycje
zostńy ptzeznaczonę
na modernizację Parku Miejskiego, ponieważ kgsź remontu jest ogromny i nie
ma
możliwoŚci finansowania go ze środków Osiedla. Środki możmaiy prr"Źouczac
nadrobne
remonty, np. placu zabaw w parku między ulicami zeromskie go akołłątaja.
15. Podjęcie uchwałY nr 01lI9 ptzęz Ogólne Zebranie Mieszkńcow
osieóla ,,Lesisko,, w
Czechowicach-Dziedzicach w sprawie propozycji rozdysponowania środków
finansowYch Osiedla,,Lesisko" na rok 2020 (ia 37-osób, przeciw
- 0 osób, wstrzymało
się - 0 osób) -uchwała w zŃączeniu.
16, Zamkłtięcie zebrania
- podziękowanie zaprzybycie i aktywny udziałw zebraniu.
rok 2020
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