
Protokół
z ogólnego zebrania mieszkańców osiedla „Stare  Miasto”

odbytego w dniu 8 maja 2019  r. 
w Domu Pamięci Tomasza Baty przy ul. Staicha 3 w Chełmku

Obecni: jak w załączonej liście obecności  ( załącznik nr 1 )

Porządek zebrania:

1. Rozpoczęcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla „Stare Miasto” w okresie 

kadencji.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu.
5. Ustalenie liczby członków Komisji Wyborczej, powołanie Komisji Wyborczej.
6. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Osiedla „Nowe Miasto”.
7. Przeprowadzenie głosowania na Członków Zarządu „Stare Miasto”.
8. Wystąpienie Burmistrza Chełmka.
9. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Osiedla „Stare Miasto”.
10. Przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla i ogłoszenie wyników.
11. Dyskusja i wnioski.

Ad.  1. Zebranie  mieszkańców  o  godz.  17.00  rozpoczął  Henryk  Kowalski,  Zastępca
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku. W związku z brakiem quorum, zgodnie z zapisem
statutu Zarządu Osiedla „Stare Miasto”,  Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku
p. Henryk Kowalski  ogłosił II termin zebrania tj. po upływie 15 minut.

O  godz.  17.15  ogólne  zebranie  mieszkańców  Osiedla  „Stare  Miasto”  otworzył  Henryk
Kowalski Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku. Ogłosił, że na sali znajduje się 40
osób mających czynne prawo wyborcze i zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

 Następnie przywitał  Burmistrza Chełmka P. Andrzeja Saternusa, Panią Sekretarz Janinę
Świerz, Radnych Rady Miejskiej w Chełmku oraz mieszkańców Osiedla „Stare Miasto”.

Poddał pod głosowanie porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.  Przewodniczący poinformował,  że zgodnie ze statutem, dalsza część zebrania  będzie
prowadzona  przez  wybranego  w  głosowaniu  jawnym  mieszkańca.  Następnie  przystąpiono  do
wyboru przewodniczącego zebrania. 

Zgłoszono jedną  kandydaturę:  P. Aleksandra Kobyłczyka.
Mieszkańcy  większością  głosów  zdecydowali  o  powierzeniu  funkcji  przewodniczącego

zebrania p. Kobyłczykowi. (głosowało 36 osób: 35 – za, 1 – wstrzymujący).

P. Kobyłczyk wyraził zgodę na  prowadzenie zebrania.  

 Ad.  3.  Przewodniczący zebrania,  Pan  Aleksander  Kobyłczyk,  w  kadencji  2015  –  2019  pełnił
funkcję Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla  „Stare  Miasto”  w  związku  z  tym  przedstawił
sprawozdanie  z  działalności  Zarządu  Osiedla  (tekst  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego
protokołu).   Na  zakończenie  swojej  wypowiedzi  p.  A.  Kobyłczyk  podziękował  za  współpracę
Władzom   Miasta,  Radnym,  policji,   jednostkom  organizacyjnym   Gminy  Chełmek  oraz
mieszkańcom za zaufanie, jakim go obdarzyli.
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Ad. 4.  Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Ad.  5.   Przystąpiono  do  ustalenia  liczby  członków  Komisji  Wyborczej  i  powołania  Komisji
Wyborczej.

Przewodniczący  zebrania  poinformował,  że  zgodnie  z  §  14  statutu  Osiedla   wybory
przeprowadza  komisja  w  składzie  co  najmniej  3  osób,   wybranych  z  uczestników  zebrania.
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do zarządu osiedla. 

Ustalono 3 osobowy skład komisji wyborczej:

1.  Anna Szostek
2. Henryk Poznański
3. Jacek Balcerek 

Zebrani wyrazili zgodę na w/w skład. Przewodniczącą komisji została p. Anna Szostek .

Ad.  6.   Pan  Aleksander  Kobyłczyk  poprosił  o  zgłaszanie   kandydatów na  członków Zarządu
Osiedla, oraz wyrażenie woli kandydowania.

Mieszkańcy zaproponowali następujących kandydatów:

1. Musiał Ireneusz
2. Sońta Dariusz
3. Kobyłczyk Aleksander
4. Jadwiga Radwańska 
5. Piegza Wojciech
6. Hebda Jarosław
7. Palka Krzysztof
8. Szymański Zbigniew
9. Anna Nowak

Zgłoszone  osoby wyraziły  zgodę na kandydowanie do Zarządu Osiedla.
Lista kandydatów została przyjęta jednogłośnie przez mieszkańców.

Komisja wyborcza udała się do wykonania kart do głosowania.

Ad. 7. Komisja wyborcza sporządziła karty do głosowania, przeprowadziła wybory w głosowaniu
tajnym i udała się do przeliczenia głosów.

Ad.  8. Podczas  prac  komisji  wyborczej  Przewodniczący  zebrania  udzielił  głosu  Burmistrzowi
Chełmka Panu Andrzejowi Saternusowi.

 
 Burmistrz Chełmka A.Saternus przedstawił  główne działania gminy w ostatnim czasie,  

a  w szczególności   realizacje  zadań inwestycyjnych,   programu rewitalizacji  oraz  najbliższych
planów. 
Gmina  Chełmek  w  ostanim  czasie  pozyskała  ogromne  środki  finansowe,  które  umożliwiły
realizację  wielu  zadań.   Łączna  kwota  pozyskanych  środków to  ponad  19 mln  zł,   z  których
realizowana jest modernizacja Starej Kolonii tj. przebudowa dróg i chodników,  nowe przestrzenie
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aktywności  i  integracji  społecznej  w  Chełmku,  strefa  dla  dzieci,   biblioteka,  kawiarnia  oraz
przebudowa domu seniora, kortów tenisowych.
Dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych oraz własnych, pochodzących z budżetu gminy,  
w  2018  roku   wybudowano  Żłobek  Samorządowy  Świetliki,  kóry  cieszy  się  coraz  większą
popularnością.
W celu zwiększenia dostępności do terenów przemysłowych planuje się budowę drogi dojazdowej
do strefy przemyłowej.
W ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego zmodernizowano układ dróg –
ulica Wojska Polskiego, ul. Marszałka Piłsudskiego i Ofiar Faszyzmu.
Sukcesywnie od kilku lat trwa budowa kanalizacji ogólnospławnej, do której podłączyło się już ok.
80 % domostw. 

W dalszej wypowiedzi Burmistrz poinformował o czynionych staraniach w sprawie budowy
obwodnicy Chełmka, o planowanej przebudowe linii kolejowej, a także przebudowie wzgórza Skała
i urządzenie na nim tarasu widokowego. Planuje się również modernizację stawów z wykonaniem
ścieżek rowerowych wokół, miejsc spotkań oraz nowych stanowisk dla wędkarzy. 
W planach jest również rozbudowa cementarza komunalnego oraz oświetlenie nowych ulic m.inn.
Brzechwy, Hermana, Wstydliwego i Leśmiana.

Na zakończenie wypowiedzi  Burmistrz nadmienił  o konieczności  wymiany starych piecy
centralnego ogrzewania na nowe ekologiczne i możliwościach skorzystania dofinansowania.

Ad.  9. Przewodniczący Komisji  Wyborczej  odczytał  protokół  i  ogłosił  wyniki  wyboru Członków
Zarządu Osiedla Stare Miasto.

W skład Zarządu weszli:

1. Hebda Jarosław
2. Kobyłczyk Aleksander
3. Musiał Ireneusz
4. Nowak Anna
5. Palka Krzysztof
6. Radwańska Jadwiga
7. Sońta Dariusz

(Protokół komisji wyborczej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.10. Nowo wybrany Zarząd Osiedla „Stare Miasto” zaproponował 1 kandydata na stanowisko
Przewodniczącego Zarządu Osiedla – Aleksandra Kobyłczyka.

Komisja wyborcza udała się do sporządzenia kart do głosowania i przeprowadziła wybory 
w głosowaniu tajnym. 

Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej,  ogłosiła  wyniki  wyborów.  Na  Przewodniczącego
Osiedla „Stare Miasto” wybrano p. Aleksandra Kobyłczyka.

(Protokół komisji wyborczej stanowi załącznik nr 4 i 5 do protokołu).

 
Ad. 11. Dyskusja i wnioski:

W trakcie dyskusji mieszkańcy podjęli jednogłośnie 3 uchwały skierowane do Burmistrza
Chełmka dotyczące:
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-  podjęcia  działań  w  celu  wybudowania  obwodnicy   Chełmka  od  strony  południowej,  bez
połączenia z drogami lokalnymi.

- rozwiązania kwestii zagrożenia powodziowego, ze względu na obwałowanie rzeki Przemszy od
strony Śląska. Mieszkańcy domagają się podjęcia działań w sprawie wykonania takich samych
zabezpieczeń od strony Chełmka tj. wybudowania wałów p.powodziowych.

- podjęcia działań w celu wybudowania wiaduktu kolejowego w Chełmku.

W dalszej części obrad  mieszkańcy zgłaszali wnioski i uwagi, na które odpowiedzi udzielał
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.

1.  Pan Namysłowski zgłaszał kilka wniosków dotyczących ul. Sadowej w Chełmku, tj: ograniczenia
prędkości na ul. Sadowej w Chełmku, wykonania poboczy lub chodnika dla pieszych wzdłuż ul.
Sadowej w Chełmku. Zgłaszał również, źle  wykonane (zbyt strome) zjazdy do nieruchomości na
ul. Sadowej.

2. Pani Matyja zgłosiła problem braku parkingów przy aptece na placu Kilińskiego w Chełmku oraz
potrzebę zwiększenia asortymentu w aptece w  SG ZOZ w Chełmku. Poruszyła również problem
zapisania się przez osoby starsze poza kolejnością do lekarza POZ.

3. P.Poznański poinformował, że po stronie Śląska powstał wysoki wał p.powodziowy. Mieszkańcy
Chełmka są zaniepokojeni tym faktem i wnioskował o podjęcie działań w sprawie obwałowania
rzeki Przemszy od strony Chełmka.
W tym celu zebranie mieszkańców podjęło uchwałę (w załączeniu)

4.  P.Gut  poinformował,  że  droga na  ul.  Fredry została  źle  wykonana.  Źle  są  zrobione spady,
konieczna dodatkowa studzienka.  Woda stoi na asfalcie i tworzą się kałuże.

5. P.Sońta pytał Burmistrza czy planowany jest  wiadukt kolejowy przy modernizacji  kolei PKP,
ponieważ przy takim dużym natężeniu ruchu Chełmek będzie „zakorkowany”.
W tym celu zebranie mieszkańców podjęło uchwałę (w załączeniu)

6.  P.Grygiel  pytał  czy Pani,  która przeprowadza dzieci   przy skrzyżowaniu ul.  Piastowskiej  ze
Śląską będzie dalej zatrudniona.
Burmistrz potwierdził,  że  będzie zatrudniona w dalszym ciągu,  ponieważ wnioskował o światła
wzbudzane, ale nie otrzymał zgody zarządcy drogi. 

7. P.Rzeźnik pytała, czy będzie budowany dodatkowy parking pod szkołą SZS nr 1 w Chełmku.
Burmistrz poinformował, że została wykupiona działka na potrzeby szkoły, ale w chwili obecnej
istniejący parking jest  wystarczający,  ponieważ zebrania rodziców odbywają  się  w rozbiciu na
poszczególne klasy.

8. Mieszkańcy zgłaszali potrzebę budowy obwodnicy Chełmka.
W tym celu zebranie mieszkańców podjęło uchwałę (w załączeniu)
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Na tym spotkanie zostało zakończone (godz. 19.50).

Protokołowała: Przewodniczył:

Barbara Maślanka Aleksander Kobyłczyk
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