Protokół
OGÓLNEGO ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW
OSIEDLA MICHAŁOWICE
odbytego w dniu 19.09.2012 r. o godz:18.00
Obecność: 33 osoby (lista – zał. Nr 1),
zaproszony Wójt Gminy Michałowice Pan Krzysztof Grabka
Zebranie zwołał i prowadził przewodniczący Zarządu Osiedla - Roman Bedyński W związku z
brakiem kworum na zebraniu o godz. 18.00 przewodniczący ogłosił zwołanie zebrania w drugim
terminie tj. o godz. 18.30.
Zebranie rozpoczęło od wyboru sekretarza zebrania którym został pan Paweł Cichocki i od
przyjęcia porządku zebrania (zał. Nr 2) zaproponowanego przez zarząd osiedla w zaproszeniu na
zebranie.
1.Sprawozdanie Zarządu Osiedla.
Pan Roman Bedyński odczytał sprawozdanie Zarządu Osiedla Michałowice za okres 01.01.2012 do
18.09.2012.(zał. Nr 3) Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.
2.Podjęcie Uchwały Zebrania w sprawie wykorzystania Funduszu Zarządu Osiedla w roku 2013
(do umieszczenia w budżecie Gminy na 2013 rok)
Na podstawie Stanowiska Nr 4/2012 Rady Gminy z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie środków
finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w roku budżetowym 2013, wysokość
środków przypadających Zarządowi Osiedla wynosi 43 557 złotych.
Propozycję wydatkowania środków przewidzianych w budżecie na rok 2013zaproponowaną przez
Zarząd przedstawił Pan Roman Bedyński. W trakcie dyskusji Pani Anna Popko zaproponowała w
ramach zadań zarządu wykonać projekt 2-ch latarni oświetlających wejście na cmentarz. Wójt
poinformował zebranych, że oświetlenie to będzie wykonane ze środków gminnych w możliwie
krótkim terminie przy okazji kontynuacji oświetlenia ulicy Topolowej. W związku z powyższym
wniosek ten upadł i poddano pod głosowanie przedstawioną propozycję budżetową bez zgłoszonej
poprawki. W wyniku głosowania, większością głosów (za głosowało 28 osób, 2 osoby wstrzymały się
od głosu, pozostali nie brali udziału w głosowaniu)przyjęto UCHWAŁĘ nr 1 Zebrania w sprawie
wykorzystania budżetu Zarządu Osiedla na rok 2013 (zał. nr 4)
3.Informacje Wójta Gminy na temat bieżących problemów Osiedla i Gminy.
Pan Krzysztof Grabka omówił prace realizowane w osiedlu. Zostały zrealizowane remonty ulic
Mickiewicz i Kościuszki , poprawiono ogrodzenie wokół przedszkola rozpoczęto też rozbudowę
szkoły. Opracowywana koncepcja zagospodarowania starego budynku Urzędu Gminy przewiduje
umieszczenie tam biblioteki publicznej, pomieszczenia dla koła emerytów i innych pomieszczeń
przeznaczonych dla mieszkańców. Rozpoczęto też pracę nad przebudową ulicy 3-go Maja. W związku
z nową ustawą śmieciową zostały też omówione problemy które wynikają z nowych zadań gminy.
Wójt zaapelował do mieszkańców o podpisywanie się pod wnioskiem dotyczącym zmniejszenia
„janosikowego” co w związku z dokładaniem nowych zadań gminom przez władze centralne jest
bardzo ważne.
4.Sprawy wniesione przez mieszkańców Osiedla.
- Pan Roman Bedyński przedstawił do zaopiniowania projekt zbudowania dwóch nowych szykan na
ulicy Topolowej w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców. W wyniku ożywionej dyskusji i
głosów sprzeciwu odnośnie tej inwestycji ocenę w/w projektu poddano pod głosowanie. W wyniku
głosowania projekt ten został oceniony negatywnie: (przeciw było 14 osób, za 9 osób 4-ry wstrzymały
się od głosu pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu).
- Pani Anna Popko poruszyła sprawę braku chodnika na ulicy Topolowej, w rzeczywistości piesi
korzystają „bezprawnie z istniejącej ścieżki rowerowej” co w związku z jej szerokością stwarza dla
nich zagrożenie i jest niezgodne z ustawą o ruchu drogowym. Chcąc postępować zgodnie z prawem
piesi powinni poruszać się lewą stroną jezdni ulicy Topolowej co stanowiłoby dla nich ogromne

zagrożenie. Problem ruchu pieszych na tym odcinku nasilił się w związku z oddaniem do użytku
nowej siedziby Urzędu Gminy
- Pan Paweł Cichocki po raz kolejny zgłosił konieczność budowy ciągu pieszego od ulicy Kolejowej
(koło Panka) do cmentarza
- Pan Bolesław Kuss po raz kolejny wrócił do sprawy kontynuacji prac przy własnym ujęciu wody,
oraz prosił o uporządkowanie „terenów rekreacyjnych” w okolicy ulic Popiełuszki i Parkowej
- Pan Bogdan Łyszcz po raz kolejny zgłosił nie zrealizowanie obietnic remontu ulicy Kwiatowej, która
miała być zrealizowana przy okazji przebudowy ulicy Regulskiej
- Pan Edward Koleja prosił o zajęcie się problemem zalewania ulicy Krótkiej i położonych przy niej
posesji przez wody opadowe. Problem ten pojawił się po przebudowie ulicy Polnej w wyniku
podniesienia krawężników woda z ulicy Polnej znajduje swoje ujście na ulicy Krótkiej.
- poruszano też sprawę parkowania w okolicach kolejki WKD i pobliskich sklepów ale miejsca
parkowania znajdują się na terenach prywatnych a wykonanie słupków ochronnych dla pieszych na
istniejących chodnikach jest niemożliwe ze względu na szerokość chodników
5.Dyskusja i wnioski
- w trakcie dyskusji Wójt odniósł się do problemów wynikających przy kontynuacji prac dotyczących
ujęcia wody, przedstawił stanowisko MPWiK w tej sprawie i obiecał kontynuacje prac w miarę
możliwości, udzielił też szczegółowych informacji dotyczących zaawansowania realizacji projektu
zintegrowanego biletu na przejazd. Przystąpienie dzisiaj Michałowic do tego projektu oznaczałoby
wydawanie ogromnych sum na dopłaty do biletów dla wszystkich jadących WKD przez teren
Michałowic. Prowadzone są prace nad wspólnym biletem od Grodziska Mazowieckiego poprzez
wszystkie miejscowości aż do Warszawy, ale wymaga to długotrwałych uzgodnień.
Pani Anna Popko zaproponowała aby zrezygnować z zasady wspólnego worka dla prowadzonych
inwestycji i ustalić kolejność i kryteria jej ustalania dla uniknięcia nieporozumień. Pozwoliłoby to na
uniknięcie takich sytuacji jak przesuwanie na bliżej nieokreślony termin takich inwestycji jak remont
ulicy Kwiatowej. W trakcie dyskusji na poruszane na zebraniu tematy padło pytanie czy po
wprowadzeniu ustawy śmieciowej będą nadal funkcjonowały tz. Dzwony (pojemniki na
posegregowane surowce wtórne) . Wójt odpowiedział, że zostaną zlikwidowane gdyż wywóz śmieci
będzie prowadzony kompleksowo z poszczególnych posesji. Dopuszczenie do wywozu śmieci
monopolistów może się wiązać z podniesieniem cen za tenże wywóz. Pozostaje też wiele spraw do
rozstrzygnięcia między innymi sposób naliczania kosztów wywozu śmieci. Wiąże się to ze zbyt
ogólną treścią ustawy co powoduje duży margines tolerancji przy wyborze danego rozwiązania. Na
zakończenie zebrania prawdziwą burzę wywołał Pan Eugeniusz Hanc stwierdzeniem że w budżecie na
ten rok jest umieszczona pozycja odwodnienie ulicy Jana Kazimierza. Oburzenie swoje okazali
mieszkańcy ulicy Żwirki i Wigury, i inni np. pan Paweł Cichocki którzy od lat zabiegają o
odwodnienie ulicy Żwirki i Wigury a Pan Eugeniusz Hanc tylko, „przyłączył się ze swoją ulicą” do
tej inwestycji
Pan Paweł Cichocki zwrócił Panu Eugeniuszowi Hancowi uwagę, że jako Radny Gminy Michałowice
nie powinien tak postępować. Wójt Gminy obiecał zbadać całą sprawę i udzielić stosownej
odpowiedzi odnośnie obiecanej inwestycji ul. Żwirki i Wigury i w ramach jakiego projektu i na jakiej
podstawie została wykonana kanalizacja na połowie ulicy Jana Kazimierza.
Na tym zebranie zakończono.
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