
                                                                             Chełmek  18 .11 2019r
Protokół

z posiedzenia  Zarządu Osiedla „ Stare  Miasto”
odbytego   w dniu    05.11. 2019r.

W posiedzeniu wzięli udział  członkowie zarządu,  Burmistrz Miasta Chełmek 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
-wnioski i propozycje
-podjęcie  uchwał w omawianych sprawach

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

1.  Na  początku zebrania  głos zabrał   Burmistrz  Andrzej  Saternus , który  omówił  aktualny  stan
remontu dróg  na terenie  Gminy Chełmek  oraz  problemy , które  pojawiają  się  w trakcie ich realizacji,
a także przedstawił założenia głównych planów inwestycyjnych w gminie Chełmek na rok 2020. 

2. Do wypowiedzi Burmistrza odniósł się z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla p. Krzysztof Palka, który
omówił  problemy zgłaszane przez mieszkańców związane z  jakością  wykonywanych remontów dróg
gminnych, oraz przedstawił stanowisko Zarządu Rady Osiedla ws. zaplanowania i budowy obwodnicy
miasta Chełmek i wykonania wiaduktu nad przejazdem kolejowym.

3. Zarząd Rady Osiedla pozytywnie ocenił terminowe wykonanie tymczasowego placu postoju za 
ZSP nr1 od strony ul. Śląskiej.

4.  Rozpoczęta  dyskusja  została  zdominowana  problemem  dużego  natężenia  ruchu  samochodów
przejeżdżających  przez  miasto  Chełmek,  a  co  za  tym  idzie  zgłaszanymi  przez  mieszkańców
utrudnieniami w normalnym i bezpiecznym poruszaniu się po mieście. Członek Rady Osiedla p. Ireneusz
Musiał  poinformował  o  ”zniknięciu”  znaku  ostrzegawczego  ograniczającego  tonaż  dla  samochodów
wjeżdżających na ul. Kochanowskiego od strony ul. Mickiewicza oraz znaku informującego o przystanku
autobusowym na ul. Grunwaldzkiej w rejonie cmentarza komunalnego i parafialnego.

5. W odpowiedzi na przedstawione w dyskusji problemy komunikacyjne Burmistrz przedstawił aktualny
stan rozmów z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Małopolsce.

Po  przeprowadzonej  dyskusji Zarząd Rady  Osiedla  podjął  następujące  decyzje  :

1. Zarząd po zapoznaniu się z otrzymaną informacja ws. obwodnicy Chełmka , zwrócił  się z prośbą  do  
Burmistrza  o  zorganizowanie  spotkania   Radnych  oraz  członków  Zarządów  rad  Osiedla  Stare i  
Nowe  Miasto,  a także   członków  rad  sołeckich  Gorzowa i  Bobrka   w  celu  wypracowania  
wspólnego  stanowiska  dotyczącego  przebiegu  trasy  obwodnicy .



2.  W związku  z  występującym   problemem  odpadanie  płyt  osłonowych  z  biurowca  nr 12a,  które
stwarzają  zagrożenie  dla zdrowia i życia mieszkańców,  Zarząd zwraca się do  Burmistrza  o wystąpienie
do   Nadzoru  Budowlanego   o  przeprowadzenie  kontroli   stanu  technicznego  ww. budynku   pod
kątem  wymienionych  zagrożeń.
 
 3. W związku  z informacja  uzyskaną  od  P. Burmistrza  ,  zarząd  zwraca się z pytaniem  czy i  w jakiej
wysokości  został  przewidziany  w  budżecie  na   2020 rok    budżet   dla  Zarządu  Rady  Osiedla  ,
zwany  umownie  „budżetem  obywatelskim „ .

4.  Zarząd  wnosi  o  uzupełnienie  brakującego  znaku  przy  ul. Kochanowskiego  oraz  zainstalowanie
znaku   informacyjnego  „ przystanek  autobusowy” wraz  z rozkładem  jazdy przy  ul. Grunwaldzkiej .

5   Zarząd  wnosi   o    wyznaczenie   przejścia  dla  pieszych  na  ul.  Aleja  Parkowa  w  rejonie  ul.
Krakowskiej .

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

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

Na tym zebranie zakończono.
Za  Zarząd


