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Protokół z zebrania mieszkańców Osiedla ,,Południeo'
odbytego dnia 23.09.2019 r.
w Szkole Podstawowej nr 3 w Czechowicach -Dziedzicach.
Ad.

1

Przewodnicząca Zaruądu Osiedla ,,Południe" Pani Matzena
zebranych mieszkńców orM gościw osobach:
- Marian Błachut - burmistrz miasta,
- Maciej Kołoczek - zastępca burmistrza miasta,
- Damian Żelazny - przewodniczący RM,
- Marek Gazda- sekretarz miasta,
- Ewa Kmiecik-Wronowicz- radna powiatowa,
- Stanisław Pięta - radny powiatowy,
- Marek Czopek - przedstawiciel SM,
- Paweł Pawlik - radny RM,
- Ktzysztof Szczypka - radny RM,
- Radosław Hudziec - radnv RM.

Pawlik

przywitŃa

Ad.2

Następnie przewodnicząca Zarządu Osiedla ,,Południe" zaproponowŃa zebranym
porządek zebrania, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przed sta,uvi ony porządek zo stał j ednomyślni e przyj ęty ptzez zebr any ch mie szkńc ów.

Ad.3

Przelvodnicząca zarządu osiedla stwierdziła prawomocnośćzebrania
mieszkańców wg załączonej listy.

-

obecnych 57

Ad.4

Na protokolanta zebrania przewodnicząca Zarządl Osiedla ,,Południe"
zaproponowała Danutę ,Łuszczak, której kandydatura została przyjęta 56 głosami za, przy 7
głosie wstrzymującym się.
Ad.5

Następnie przewodnicząca zarządu osiedla przedstawiła do zatwierdzenia protokół
z p oprzedniego O gólne go Zebrania Mieszkańców.

Ad.6

Protokół zostŃa przyjęty 56 głosami za) przy 1 głosie wstrzymującym się,

Ad.7

PrzewodniczącaZarządu Osiedla,,Południe" przedstawiła sprawozdanię z działalności
Zarządu Osiedla za okres 05.10.2015 t -23.09.2019 r., które stanowi załącznik do niniejszeqo
protokołu.

Ad.8

Sprawozdanie zostało ptzyjęte przez zebranych
wstrzymującym się.

Ad.9,

56 głosami zd, przy

10

Następnie przewodnic ząca Zarządu Osiedla,,Południe" przedstawiła:

,Ą

l

głosie

l) Uchwałę Nr XII1II7ll9 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnta 25 czerwca 20|9 r. w sprawie zarządzenia wyborów do zarządow osiedli
w Czechowicach-I)ziedzicach.

2) Zarządzenie Nr I50lI9 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z

drua 2 wrześnta2019 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Zarządu

Osiedla,,Południe" w Czechowicach-Dziedzicach.

CzłoŃowie komisji skrutacyjnej byli obecni.
Ad.

11

Następnie przewodnicząca zachęclła zebranych

na przewodniczące go Zarządu Osiedla,,Południe".

do

zgłaszanta kandydatow

Mieszkańcy zgłosili:
- Panią Marzenę Pawlik,
- Pana Bartłomieja Żaczka.
Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem innych propozycji zamknięto listę kandydatów
skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania.

i

komisja

W oczekiwaniu na przygotowanie kart przewodnicząca zebrania zaproponowała
przejściedo punktu 13, 14 i 15 porządku zebrania,
Ad. 13, 14, 15
Przewodnicząca zebrania przedstawiła propozycje prac do wykonania na terenie
Osiedla ,,Południe" w roku 2020 z budzetu Gminy (załącznik do protokołu) oruz z budzetu
osiedla (załącznik do protokołu), które już w postaci wniosków wpłynęły do zaruądu osiedla

przed zebraniem mieszkańców lub zostały zaproponowane przez zarząd osiedla.
Przer.vo dni c ząc a kaZdy wnio sek krótko uzasadniła.

W tym

momencie komisja skrutacyjna wróciła z przygotowanymi kartami do
głosolvania. Przewodnicząca komisji Pani Joanna Sowa prz.vpomniała zasady głosowania
i rozdano karty do głosowania. Po zebraniu głosów komisja skrutacyjna udała się do
oddzielnego pomieszczenia celem przeliczenia głosów.
Następnie przewodnicząca zachęciła zebtanych do formułolvania na piśmiedalszych

,uvniosków.

Wszystkie wnioski zebrano razem i następnie odczytano zebranym (lista wniosków
w zńączentu). Następnie wnioskodawcy podawali ich uzasadnienie, zebrani dyskutowali nad
nimi.
Podczas dyskusji nad wnioskiem 1 i 2 głos zabrałPan,
, - ruch jest obecnie
kierowany ul. Zamkową, brak chodnika utrudnia poruszanie się pieszych w-zdłużul,
Zamkowej, droga w częścipokrYa jest mazią w związku z nawożeniem ziemi na działkę
_t oraz Burmistrz M. Błachut - bezpieczeństwo pieszych jest bardzo ważne, ale zadania

tego nie moze podjąć się gmina, gdyz jest to droga powiatowa; planowane jest poprowadzenie
chodnika wzdłuż lasku od ul. Zamkowej w, stronę kościołapo gruncie gminnym, jest to

, zapytń czy gmina w ogóle kieruje wnioski do powiatu,
kwestia 2 -3 lat. Pan
Burmistrz Błachut potwierdził, że wnioski dom powiatu są kierowane, powiat jednak nie
projektuje i nie buduje chodników - pozostawia to gminie, natomiast drogi są finansowane
pnzęzpowiat i gminę w stosunku 500ń:50%.

^\

Dyskutując nad wnioskiem 3 burmistrz dopytywał o skanalizowanie ulicy Sikorek
i kwestię wymiany wodociągu - to jest już robione.

W tym momencie komisja skrutacyjna przedstawiła protokół z głosowania, w którym
stwierdziła, że Przewodniczącą Zarządu Osiedla ,,Południe" zostńa wybrana ponownie Pani
Marzena Pawlik (protokół w załączeniu). Zebtani pogratulowali wybranej przewodniczącej.
Ad.

12

Następnie przystąpiono

do

zgłaszania kandydatów

na członków Zarządu Osiedla

,,Południe",
Zgłoszono następuj ące osoby
1) Danuta Łuszczak,
2) Paweł Wróbel,
3) Eliza Niedziela,
4) KatarzynaMajdak,
5) Barbara Szpyra,
6) Bogdan Gicala,
7) Łukasz Bem,
8) Bartłomiej Żaczek,
9) MŃgorzataPawlik.
Zgłoszent, oprocz Pani Małgorzaty Pawlik, wyrazili zgodę na kandydowanie. W związku
z brakiem innych propozycji zamknięto listę kandydatów i komisja skrutacyjna
przystąpiła do przygotowania kań do głosowania.
:

Przewodnicząca zebrania zaproponowała, aby r.v czasie prac komisji kontynuować
omawianie zgło szony ch wniosków.
Pan
uzasadnił koniecznoścposzerzenia wyjazdu z ul. Spółdzielczej
(wniosek 4), Pani
uzasadniła potrzebę postawieniałavleczek na trasie ze sklepów
do domów starszych osób oraz potrzebę doświetlenia ul. Rzecznej (wniosek 5 i 6). Pani
' zauwńyłateż, że nie było ogłoszeń na jej terenie o zebraniu mieszkńców, co zostało
zaraz wyjaśnionepTzez radneso R. Hudźca - osobiście wieszał ogłoszenia, informację
przekazano w kościele. Pan
uzasadnił wniosek o wykonanie projektu chodnika
(wniosek 7). Pan
wraz z Panem
l zaproponowali wniosek 8
w zastępstwie wniosku 1 i 2,

W tym

momencie komisja skrutacyjna wróciła z przygotowanymi kartami
do głosowania, Przewodntcząca komisji Pani Joanna Sowa przypomniała zasady głosowania
i rozdano karty do głosowania. Po zebraniu głosów komisja skrutacyjna udała się do
oddzielnego pomieszczenia celem przeliczenia głosów.
Zapr oponowane wnio ski przegłosowano

:

Wniosek 3 - wszyscy za, wniosek 4 - wszyscy za, wniosek 5 - wszyscy za, wniosek 6 *
wszyscy za, wniosek 1 - 55 za, przy 1 wstrzymującym się, wniosek 8 - wszyscy za.
Ponieważ komisja skrutacyjna nie zakończyła jeszcze pracy Przewodniczącazebtania
zaproponowaŁa, aby przejśćdo punktu 18 zebrania - zapyĄania do gości.

Ad.

18

1) Pan'

l zapylń co dzieje się na polach przy ul. Zankowej, proponując, aby
znalazło się coŚ na ten temat w mediach. Zauwńył ponadto, że droga mimo pracy

sprzętu oczy szcząącego j est brudna.

Odp. Pan M. Błachut - rozumie, że sl.tuacja jest irytująca, zlecił sprawdzenie zakresu
prac na tej działce i okazało się, że podnoszony jest teren, bo kombajn, który pracuje
przy uprawie tej działki ma problemy z ponrszaniem się; burmistrz interweniował
w tej sprawie, prace niejednokrotnie były wstrzymyłvane, ale droga nie ma
odwodnienia stąd takie problemy; stwierdzlł też, że ma ża| do zarządcy drogi (władz
powiatowych), że nię za|ecił niczego, aby zlikwidować uciążliwościprowadzonych
prac; zaproponował przekazanie informacji do Gazety Czechowickiej obecnej na sali
Pani. B. Siemińskiej.
Po podliczeniu głosów komisja skrutacyjna powróciła na salę i przedstawlła zebranym
protokół z głosowania, w którym stwierdziła, że członkami Zarządu Osiedla ,,Południe"
zostali: Bem Łukasz, Gicala Bogdan, Łuszczak Danuta, Niedziela E\iza. Szpyra Barbara,
wróbel paweł (protokół w załączeniu).

Ad.

16

Ustalono ostateczną listę wniosków i przystąpiono do głosowania.

na rok ż020 przyjęto
w głosowaniu jawnym wszystkie razem jednomyślnie.
Propozycje wykorzystania środków budzetu Gminy na rok ż020 przyjęto równiez
wszystkie r azemj ednomyś lnie.
Propozycje wykorzystania środkow budżetu Powiatu na rok ż020 przyjęto również
r,vszystkie r azemj ednomyślnie.
Propozycje wykorzystania środków budżetu Osiedla

Ad. 17
Przerł,odnicząca M.

Pawlik zaproponowała podjęcie

Podjęto uchwałę nr Il2019 w

uchwał.

sprawie propozycji wy,korzystania środków

finansowych budZetu Osiedla na 2020 rok, obejmującą wnioski zgłoszone przez zarząd
osiedla i mieszkańców, która stanowi załącznik do niniejszeqo protokołu.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

Podjęto uchwałę nr 212019

w

sprawie propozycji wykorzystania środkórv

finansowych budZetu Osiedla na rok 2020, obejmującą wnioski zgłoszone przez zarząd
osiedla i mieszkańców, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchw,ałę przyjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

Przervodnicząca Zarządu Osiedla ,.Południe" zaproponowŃa też podjęcie uchwaĘ

3l20I9

r.v sprawie upow-ażnienia

Zarządu Osiedla ,,Południe" do dokonl.w.ania przesunięc

w uchrvalonym budżecie osiedla bez zwoływania Ogólnego Zębrania mieszkańców, która
stanowi zaiacznik do niniejszego protokołu.
Uchw'ałę przyjęto w głosowaniu jawnym 55 głosami

zaprzy

1

głosie wstrzymującym się.

Następnie podjęto uchwałę nr 4l20t9 w sprawie propozycji wykorzystania środków

finansowych budżetu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na 2020 tok, obejmującą

wnioski zg!,oszone pruez zarząd osiedla

i

mieszkńców, która stanowi zńączrik

do

niniejszego protokofu.

Uchwałę ptzyj

ęto

w głosowaniu j awnym j ednomyślnie.

Ad. 18 cd

Po głosowaniu uchwał kontynuowano zapytariado gości.
l zapytńa o sprzątanie ul. Lipowskiej, zv"róciła uwagę na chodniki
2) Pani
zarośnięte trawą,zańedbal,ty skwer koło ul. Kruczej
Odp. M. Błachut sytuacja finansowa gminy spowodowała, żę zakres pfac
dotyczących sprzątania zostń ograniczony; burmistrz zauwńył, że w roku przyszłym
sytuacja będzie jeszcze gorsza - zmniejszenie dochodow z podatków w rwiryku z
podj ętvmi Dtzez rząd decyzjarni.
3) Pani
zapytŃao mozliwość zmniejszenia opłaty za śmiecidla mieszkńców,
ktorzy nie korzystają z pojemnika na bioodpady (mają kompostownik) i popiół (nie
palą węglem).
Odp. M. Błachut - na razie nie ma podstaw prawnych, chociń były wnioski w tej
sprawie do władz pństwowych.
4) Pani
zapytŃa o dziŃańa gminy w zakresie oczyszczenia powietrza na
jest
tu szkoła, dużo mieszkńców biega.
terenie osiędla Odp. M. Błachut - od 1ż lat gmina prowadzi w tym zakresie dzińartia w całej gminie,
była możliwośó wymiany kotłów grzewczych z dofinansowanie (była możliwość
wymiany 250 wymieniono 160); nie mozna zmusió mieszkńców do wymiany kotłów;
i Pan
obecnie dofinansowywana jest wymiana tylko na piece gazowe; Pani l
gazu,
na co
'
. zalwńyli, że powinna być dopłata do nie do kotłów tylko do
Pan Burmistrz powiedziń, że sugerowano władzom pństwowym, aby zwolnić
z podatku paliwp do ogrzewania mieszkń, ale nie znalazło to ich poparcia. Burmistrz
powiedział też, że jest w gminie pfoglam pilotżowy dla zabudowy wielorodzinnej 40
lokali w blokach kolejowych - wprowadzęn7e ogrzewania parą.
. zapfiŃ o kontynuowanie programu dopłat do wymiany kotłów w roku
5) Pan
ż020.
Odp, M. Błachut - prawdopodobnie tak, ale będzie dotyczył tylko piecy gazowych;
czas oczekiwania na decyzję WFOSr. jest długi, zasady będą podobne jak dotychczas.
zapytń o termin zakończenia projektowania kanalizacji.
6) Pan
Odp. M. Błachut - ok. 12 miesięcy.
zapytałao duże kosźy oddawania odpadów w PSZOK-u - podobno jej
7) Pani
częśćjest odprowadzana do urzędu miasta.
Odp. M. Błachut - opłaty w PSZOK nie są w gestii miasta, autylizacja odpadów jest
w cenie odbioru.
.,

Ad.

19

Przewodni cząca po dzi ęko
Na
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Osiedle "POŁUDNIE"

w czecholvi cach - Dzi edzica ch

ZARąD

OSIEDLA

Porządek Zebrania Ogólnego Mieszkańców
Osiedla,oPołudnie" w dniu 23.09.2019 r.

1. Przywitanie mieszkańców i gości.

2. Przędstawienie porządku Zębranię

3.

Strvierdzenie prawotrtocności Zębranta.

4. Wybór protokolanta Zębranta.
5, Prryjęcie protokołu z, poprzedniego Ogólnego ZębraniaMieszkańców,
6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu.

7. Sprawozdantę z działalnościZarządu Osiedla za okres 05.10.2015 r.

-

23,09.2a19 r,

8. Głosowanię nad przyjęciem sprawozdania.

9. Przedstawienie tJclrwaĘ
Dziedzicach

z

do zarządów

osi

dnta

rrr XII/I 17l19 Rady Miejskiej

25 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów

edli w

C

zechowic

10. Przedstawienie Zarządzenia trr

z

w Czeclrowicaclr-

ach -D zi ędzic
1

50/1

ach.

9 Burmistrza Częchowic-Dziedzic

dnia 2 wtzęśnta2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla

przeprowadzęnta wyborow

do Zaruądu Osiedla

,,Południe"

w Czechowicach-D ziędzjcach.

1l. Wybory pfzęwodrriczącego Zatządu Osiedla.
12.

Wybory członkow Zarządu Osiedla.

13. Przedstawienie propozycji prac do wykonania na terenie Osiedla w roku
2020 z budzefu Gminy.
14. Przędstawienię propozycji prac do wykonanlana teręnie Osiedla w roku

2020 zbudżetu Osiedla.

1S.Wnioski mieszkańców doryczące prac do wykonania na tęręnie Osiędla
na rok 2a20,

16,Głosowarrie propozycji prac do wykonania na terenię osiedla w roku 2020

zbudżatu Gminy i budzetu Osiędla.
l

7. Głosowani ę Uchwał Ogólnego ZębraniaMi eszkańców.

18, Sprawy bieżące, dyskusja, zapytatta do gości.
i 9.

,Ą

Zakoirczenię zelrrania,

.
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"Południe"

,,;.;,,Ęu Pawlik

