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                                                                                                     Chełmek 08.07.2019r. 

 
 

                                                            Protokół 

 

                   z posiedzenia  Zarządu Osiedla „ Stare  Miasto” 

                   z dnia 27.06.2019r 
 

 

 

W posiedzeniu wzięli udział  członkowie zarządu oraz zaproszeni goście     : 

wg. listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Otwarcia zebrania dokonał przewodniczący Zarządu p. Aleksander Kobyłczyk , który po przywitaniu 

wszystkich  obecnych  przedstawił propozycję porządku  posiedzenia : 

 

- omówienie protokołu poprzedniego  zebrania 

- wybór z-cy przewodniczącego Zarządu 

- zapoznanie z otrzymana korespondencją 

- wnioski i propozycje 

- podjęcie  uchwał w omawianych sprawach 

 

 

Zebrani  zaakceptowali  porządek obrad  oraz protokół z poprzedniego zebrania i rozpoczęli posiedzenie, 

w trakcie którego: 

 

1. Na podstawie §17 pkt.6 Statutu Osiedla Miasta Chełmek p.n. „Stare Miasto”  dokonano wyboru 

p. Krzysztofa Palka na  z-cę  przewodniczącego Zarządu ( 5 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” ). 

 

2. Zarząd po zapoznaniu się z otrzymaną korespondencją uznał jako niewystarczające i nie do 

przyjęcia treści zawarte w piśmie Burmistrza Chełmka z dnia 30.05.2019r dotyczące  

   zgłaszanego  przez mieszkańców problemu z parkowaniem samochodów przy SZS nr 1. 

 

3. Zwrócono uwagę na konieczność większej transparentności działań Zarządu Osiedla w stosunku  

do mieszkańców dzielnicy „Stare Miasto”. 

 

4. Omówiono problemy zgłaszane przez mieszkańców związane ze zwiększonym natężeniem  

 ruchu samochodów przejeżdżających przez Chełmek. 

 

5. Ustalono tryb zapoznawania się z otrzymywaną korespondencją oraz tryb uzgadniania treści  

oficjalnych    dokumentów. 

 

6. Omówiono aktualnie obowiązujący statut Osiedla Miasta Chełmek p.n. „Stare Miasto’. 

 

7. Zapoznano się z uwagami mieszkańców ws. wadliwego wykonania remontu ulic Fredry i Batorego. 

 

8. Omówiono zakres ewentualnego remontu Domu Ludowego. 

 

9. Omówiono stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Przemszy. 

 

 

 



 

 

2 

 

 

Po  przeprowadzonej  dyskusji    Zarząd Osiedla  podjął  następujące  uchwały  : 

 

 

1. W  związku  z   uaktualnieniem zakładki  strony internetowej na  portalu Gminy Chełmek  dotyczącej  

Osiedla  Stare  Miasto  wnosi  o umożliwienie zamieszczania bieżącej informacji z prac w/w Rady 

Osiedla. 

 

2. Zarząd  zwraca  się  do  Burmistrza  o  zorganizowanie  spotkania   mającego na celu prezentację 

aktualnie opracowanych wariantów przebiegu   trasy  obwodnicy  m. Chełmka  z   Członkami  Rad  

Sołectw  Bobrka i  Gorzowa  ,  członków  Rad  Osiedla  Stare i  Nowe  Miasto   i  projektantami  oraz  

przedstawicielami  Urzędów,  przez  które  będzie  przebiegać  trasa  obwodnicy. 

 

3. Zarząd  nie  zgadza  się  ze stanowiskiem,  iż  wykonany  parking  przy  SZS nr. 1  przy  ul. Chrobrego   

rozwiązał  problem  miejsc  parkingowych .     Ponawia   się  prośbę  o  jak najszybsze  rozpoczęcie  prac  

przy  budowie   parkingu  przy  SZS nr 1 od  strony  ul. Śląskiej. W opinii Rady mając na uwadze 

konieczne nakłady finansowe mógłby on powstawać etapami .  

 

4. Zarząd  wnosi  o   wykonanie  bezpiecznej  nawierzchni na placu zabaw  przy ul. Mickiewicza  oraz  o  

odtworzenie  bramek  przy  placu  zabaw , ul. Rzeczna   zniszczonych  podczas  wykonywania  

kanalizacji . 

 

5. Zarząd    zwraca się z prośbą   o  udostępnienie  kopii  protokołu  odbioru  remontu  ul. Fredry  i  ul. 

Sadowej . 

 

6. Zarząd   ponawia   pytanie,  czy  i  jakie  kroki  zostały  podjęte  w sprawie    budowy  wałów 

przeciwpowodziowych wzdłuż   rzeki  Przemszy  oraz  budowy  wiaduktu  kolejowego  (  ul. Piastowska  

- ul.  Krakowska ) . 

 

7. Zarząd zwraca się z  uprzejmą prośbą o wykonanie lub zabezpieczenia środków finansowych na  

odnowienie pomieszczeń  Domu Ludowego przy ul. Chrobrego oraz sfinansowanie naprawy sprzętu 

audiowizualnego pozostającego w dyspozycji w/w placówki kulturalnej. 

 

 

Na  zakończenie  obrad  członkowie  ustalili  iż  następne  zebranie  członków  Rady  Osiedla  odbędzie  

się  w    miesiącu   sierpniu  . 

 

Na tym zebranie zakończono. 

 

                                                                                                                                    Za  Zarząd 

 


