
                                                                                                     Chełmek 21..08.2019r.

Protokół

z posiedzeń  Zarządu Osiedla „ Stare  Miasto”
odbytych w dniu 13.08. oraz w dniu 21.08.2019r.

W posiedzeniu wzięli udział  członkowie zarządu oraz zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej
załącznik do niniejszego protokołu.

Otwarcia zebrania dokonał przewodniczący Zarządu Pan Aleksander Kobyłczyk, który po przywitaniu
wszystkich  obecnych  przedstawił propozycję porządku  posiedzenia :

- zatwierdzenie protokołu poprzedniego  zebrania
- omówienie otrzymanej korespondencji
- przedstawienie spraw i wniosków zgłoszonych przez mieszkańców
- analiza złożonych interpelacji radnych osiedla „Stare Miasto” oraz uzyskanych odpowiedzi
- rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy ogródek (posesję) osiedla „Stare Miasto” 
- wnioski i propozycje
- podjęcie  uchwał w omawianych sprawach

Zebrani  zaakceptowali  porządek obrad  oraz protokół z poprzedniego zebrania i rozpoczęli posiedzenie,
w trakcie którego:

1. Zarząd po zapoznaniu się z otrzymaną korespondencją ws. obwodnicy Chełmka stwierdza, iż prace
z jej zaprojektowaniem utknęły w „martwym punkcie” i na dzień dzisiejszy nie widać realnego sposobu
jej rozwiązania.
2. Zwrócono uwagę, iż mimo prośby zawartej w protokole posiedzenia Zarządu Osiedla „Stare Miasto”
z dnia 08.07.2019 zakładka strony internetowej w/w rady nie jest uaktualniana na bieżąco.
3. Omówiono problemy zgłaszane przez mieszkańców związane z opieszałością lub całkowitym brakiem
usuwania zgłaszanych usterek do wykonanych prac remontowych na ulicy Fredry, Sadowej i Batorego.
4. Zapoznano się z pisemnym protestem mieszkańców dotyczącym wskazania lokalizacji inwestycji celu
publicznego (budowa stacji przekaźnikowej dla firmy PLAY).
5. Omówiono efekty interpelacji zgłaszanych przez radnych „Starego Miasta” 
6. Zatwierdzono wyniki konkursu na najładniejszy ogródek (posesję) Osiedla „Stare Miasto” w 2019r.

Po  przeprowadzonej  dyskusji Zarząd Rady  Osiedla  podjął  następujące  decyzje  :

1.  W odpowiedzi  na  liczne  sugestie  mieszkańców,  zobowiązał  Przewodniczącego  Rady  Osiedla  do
zorganizowania   spotkania Rady Osiedla z Burmistrzem w celu ustalenia dalszego postępowania ws.
obwodnicy Chełmka.

2. W celu  usprawnienia  aktualizacji zakładki  strony  internetowej  Osiedla  Stare   Miasto  Zarząd
zwraca  się  do  Burmistrza  o  wskazanie osoby w UMiG  Chełmek do kontaktów merytorycznych
związanych  z  prowadzeniem  zakładki  tejże  strony internetowej .

3.  Zarząd  ponownie  wnosi  o  ustosunkowanie  się  do  prośby  zgłoszonej  w  protokole  Rady  Osiedla
„Stare Miasto” z dnia 08.07.2019r.-  tj. o  jak najszybsze  rozpoczęcie  prac  przy  budowie   miejsc
postojowych    przy  SZS nr 1 od  strony ul. Śląskiej. W opinii Rady mając na uwadze konieczne nakłady
finansowe  mógłby  on  powstawać  etapami   tzn  np.  najpierw  zebranie  nadkładu  ziemi,  otoczenie
krawężnikami    i wykonanie podkładu utwardzającego, a w późniejszej fazie wyłożenie kostki brukowej
i wykonanie   wjazdu i wyjazdu od strony ul. Śląskiej.



4. Na wniosek mieszkańców Zarząd Rady Osiedla wnosi o zamontowanie dodatkowych dwóch ławek na
placu zabaw przy ul. Mickiewicza.

5.  Zarząd  Rady Osiedla  zwraca  się  z  pytaniem,  czy  uda   się    jeszcze  bieżącym roku zrealizować
inwestycję pt.  oświetlenie ul. Wiśniowej , która to inwestycja   przekładana jest  po raz  kolejny  z roku
na rok .

6. Zarząd wnosi o  zapewnienie środków finansowych w budżecie Gminy Chełmek na rok 2020
na remont pomieszczeń Domu Ludowego przy ul. Chrobrego w Chełmku.

7.  Po zapoznaniu  się  pisemnym protestem mieszkańców ws.  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego
(budowa stacji przekaźnikowej dla firmy PLAY) Zarząd Rady Osiedla w pełni popiera w/w protest  i
jednocześnie zadaje pytanie, dlaczego nie została przeprowadzona szeroka konsultacja z mieszkańcami
na temat planowanej w tej lokalizacji inwestycji?

8. W oparciu o otrzymane  informacje   dotyczące   wykonania  ulicy  Galla Anonima, Zarząd Rady
Osiedla wnosi o informację, na jakim etapie postępowania znajduje się obecnie w/w sprawa.

9.  Zarząd po otrzymaniu kopii protokołu odbioru remontu ul. Fredry i zwraca się z prośbą o wyjaśnienie 
na jakiej podstawie komisja odbiorowa oceniła wykonanie prac jako dobre , podczas gdy rzeczywistość 
( deszcz ) wykazał że nawierzchnia ul. Fredry została wykonana wbrew wszelkim standardom i logice 
wykonywania nawierzchni drogowych. 

10. Na podstawie:
- uwag zgłaszanych na Walnym Zebraniu Mieszkańców Dzielnicy „Stare Miasto”
- notatki służbowej z dnia 08.03.2019r. sporządzonej w siedzibie MZGK Sp.z o.o.
-  interpelacji  i  zapytań  radnych  Osiedla  „Stare  Miasta”  oraz  otrzymanych  pism  Burmistrza  Miasta
Chełmek z dnia 30.05 oraz 10.06.2019r.
- przedstawionego protokołu odbioru przebudowy ul. Fredry z dn. 12.04.2019r.
- skarg mieszkańców na opieszałość i bezczynność w usuwaniu zgłoszonych i przyjętych do realizacji
usterek
Zarząd Rady Osiedla prosi  o udostępnienie zakresu zleconych robót w rejonie ulic:Fredry, Sadowej oraz
Batorego i ponawia  pytanie   kiedy  zostaną  zakończone prace  wraz  z usunięciem  zgłoszonych uwag
na w/w  ulicach.  

11.  Zarząd  zwraca się do  Burmistrza  o  udzielenie   informacji    na  jakiej   podstawie prawnej  ,
powoływane  są komisje  odbiorowe   inwestycji   i   remontów  realizowanych  na  terenie  Gminy
Chełmek.  
 
12. W związku  z kolejnym  wypadkiem  na skrzyżowaniu  ulic, Śląskiej , Mieszka I  i  Oświęcimskiej ,
Zarząd  po raz  kolejny  wnosi  o zmianę  kolejności  sygnalizacji  świetlnej.  Kierowcy  poruszający  się
od  strony  Śląska   widząc  zielone  światło pozwalające  jechać na wprost i  skręcać  w  lewo  , przy
jednoczesnym  oczekiwaniu  pojazdów  z  przeciwnej  strony  na  skręt w  lewo nie są w stanie  ocenić
czy  pojazdy  jadące na  wprost  od  strony  Chełmka mają  zielone  czy  czerwone  światło.  Do  ciężkich
wypadków  dochodzi   w  momencie  skrętu  w    ul. Mieszka I  , przez  pojazdy  jadące  od  strony
Śląska  z   pojazdami  jadącymi na wprost  w  kierunku Śąska.   

Na zakończenie obrad  członkowie  ustalili  iż  następne  zebranie  członków  Rady  Osiedla  odbędzie
się w miesiącu wrześniu.  .

Na tym zebranie zakończono.
Za  Zarząd


