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Odpowiedzi na wnioski z Zebrania Wiejskiego w Gorzowie  

(20.12.2014r.) 
 

Ad.1 Drożność rowu koło p.Natonik od ul. Szkolnej w stronę Przemszy zostanie sprawdzona po 
ostatecznym zakończeniu prac przez firmę Skanska oraz przy odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 

 

Ad.2 Zapis paragrafu 22 został przedstawiony do interpretacji radcy prawnemu, który po analizie 
stwierdził, że treść paragrafu została ukształtowana historycznie. W przypadku działania 
organów kolegialnych obejmujących np. mieszkańców jedynie takli zapis pozwala na 
sprawne działanie organów. Ustawa w tym zakresie nie wprowadza żadnych wymogów 
ograniczających możliwość zwołania zebrania w II terminie po upływie określonego czasu. 
Wskazany przepis jest jednoznaczny i w pełni czytelny. 

 

Ad.3 Zgodnie z obowiązującą umową na utrzymanie czystości i porządku skwer na skrzyżowaniu 
ul. Oświęcimskiej i Nowowiejskiej koszony będzie 3 razy w ciągu roku, jednocześnie 
przewidziane zostało jednokrotne wygrabienie liści. W przypadku zaistnienia konieczności 
dodatkowego grabienia zostanie ono zlecone. 

 

Ad.4 Zgodnie z podjętą w dniu 5 lutego 2015 r. uchwałą Rady Miejskiej okres zbierania odpadów 
ulegających biodegradacji w systemie workowym został określony w uchwale RM z 2013 r. 
W bieżącym roku wprowadzono dodatkową możliwość oddania odpadów 
biodegradowalnych poprzez  stacjonarny punkt odbioru odpadów ulegających biodegradacji. 
Punkt będzie czynny dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada. 

 

Ad.5 Zgodnie z obietnicą Prezesa OSP Gorzów zostanie podjęta próba otwarcie ogródka 
piwnego pod warunkiem, że nie będzie z tego powodu zakłócania porządku i skarg 
okolicznych mieszkańców.   

 

Ad.6 Przesłano pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu              
w sprawie przeprowadzenia postępowania. 

 

Ad.7 Urząd Miejski w Chełmku interweniował wielokrotnie w sprawie odwodnienia ulicy 
Gorzowskiej. Działania podjęte przez zarządcę drogi polegające na wykonaniu studni 
chłonnych w miejscach największych rozlewisk okazały się nieskuteczne. Burmistrz 
zaproponował nowo wybranemu Staroście Oświęcimskiemu udział finansowy gminy 
Chełmek w jego działaniach statutowych na terenie gminy Chełmek między innymi               
w wykonaniu odwodnienia ul. Gorzowskiej. 

 

Ad.8 Urząd Miejski w Chełmku wystosuje pisma w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi 933               
i ul. Oświęcimskiej do zarządców obu dróg tj. ZDW w Krakowie i Starostwa Powiatowego                
w Oświęcimiu  dotyczące sugerowanych modernizacji skrzyżowania. 

 

Ad.9 Po wizji lokalnej w terenie nie udało się ustalić zasadności zastosowania słupka 
ostrzegawczego. 

 

Ad.10 Po raz kolejny zostanie wysłane pismo do zarządcy drogi o sugestiach dotyczących 
egzekwowania przepisów o ograniczeniu prędkości na ul. Oświęcimskiej w Gorzowie.  
W powyższej sprawie wystąpiono już wcześniej z pismem do Starostwa Powiatowego          
w Oświęcimiu – 27.11.2014 r.  

 

Ad.11,12,13  

 

Zostanie wystosowane pismo do egzekucji w trybie uwag gwarancyjnych o poprawę 
wypoziomowania włazów kanalizacji sanitarnej w ul. Oświęcimskiej. Zostanie też zgłoszona 



konieczność zastosowania szykan przypominających o przejściach dla pieszych. 

 

Ad.14 Usterki zgłoszone zostaną do służb nadzorujących prace drogowe przy  ul. Oświęcimskiej  

z ramienia zarządcy drogi (Inwestora). 

 

Ad.15 Wykonanie powyższych prac tj. ewentualnych progów zwalniających i oświetlenia możliwe 
będzie dopiero po wykonaniu prac kanalizacyjnych. 

 

Ad.16 Tablica przy ul.Oświęcimskiej w Gorzowie zostanie wymieniona w 2015 r. natomiast przy 
sklepie Georg może zostać zamontowana po uzgodnieniu z właścicielem ponieważ              
działka koło sklepu jest własnością  prywatną. 

 

Ad.17 Wykonanie naprawy ulic, które zostały zdegradowane podczas objazdu przy remoncie        
ul. Oświęcimskiej zostanie wykonane wiosną 2015 roku w ramach  remontów cząstkowych 
dróg po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy. 

 

Ad.18 Przyjęto do realizacji. Informacje o terminach zebrań wiejskich zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej. 

Ad.19 Statut, wnioski i odpowiedzi  zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Chełmek.  
 
 

Opracowano na podstawie  odpowiedzi przekazanych przez Burmistrza Chełmka. 
 

  
       Sołtys wsi Gorzów 

Marek Palka 

  

 

 

 

 

  

 

 


