PROTOKÓŁ
Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Michałowice
21.09.2013 R
Obecni: wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka,
mieszkańcy Osiedla Michałowice (25 osób w załączeniu lista
obecności)
W związku z brakiem kworum w pierwszym terminie (godzina
17:30) Prawomocne zebranie w drugim ogłoszonym terminie
o godz. 18:00 otworzył przewodniczący Zarządu Osiedla
Roman Bedyński. Po przywitaniu Wójta i przybyłych na
zebranie mieszkańców wybrano na sekretarza zebrania Pawła
Cichockiego. W wyniku głosowania zatwierdzono
jednogłośnie zaproponowany porządek zebrania.
1.Pierwszym punktem zebrania było zapoznanie obecnych z
tegoroczną działalnością Zarządu Osiedla:
- realizacja funduszu osiedlowego przebiega zgodnie z planem
występują trudności z przeprowadzeniem kursu
komputerowego w związku z remontem komputerów,
dofinansowanie remontu komputerów w wysokości 1000 zł.
umożliwi realizację kursu jeszcze w tym roku.
Pozostałe zadania do realizacji nie są zagrożone. Aktualny
stan realizacji przedstawia zał nr 1 do protokółu.
- ZO reaguje na zgłaszane postulaty mieszkańców na bierząco
współpracując w tym zakresie z władzami Gminy
- ZO z inicjatywy członka zarządu, pana Janusza Siecińskiego
w sprawie nadania rondom przy szkole w Michałowicach
nazw:
Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Henryka
Łagodzkiego. Rada Gminy poparła ta inicjatywę i podjęła

stosowną uchwałę w tej sprawie. Uroczystość nadania imion
odbędzie się w dn. 14.10.2013 r.
- na szczególną uwagę zasługują prace wykonane przy
realizacji strony internetowej www.osiedle.michalowice.pl
które udoskonaliły ten nowoczesny środek wzajemnej
komunikacji zarządu z mieszkańcami osiedla.
Z inicjatywy ZO w dniu 8.10.2013 r o g. 18:00 w budynku
zespołu szkół w Michałwicach odbędzie się zebranie
informacyjne mieszkańców z Powiatowym Rzecznikiem Praw
Konsumenta na temat zagrożeń związanych z umowami
zawieranymi na pokazach.
2.Podjęcie Uchwały Zebrania w sprawie planu wykorzystania
Funduszu Zarządu Osiedla w roku 2014 (do umieszczenia w
budżecie Gminy na 2014 r)
Zgodnie z pismem Wójta BF.3050.11.2013 z dnia 31.07.2013
roku, wysokość środków dla Osiedla Michałowice na rok 2014
wynosi 50 028,10 zł.
Na rok 2014 zaproponowano następujący podział w/w kwoty:
- dofinansowanie Koła Emerytów
6 000,00 zł
- administrowanie strony internetowej osiedla
3 600,00 zł
- zajęcia edukacyjne, sport.-ruchowe, kulturalne 40 428,10 zł
w wyniku otwartej dyskusji zgłoszono dwa wnioski do
budżetu:
- Maria Marczak zaproponowała zakup strojów dla chóru
Michałowiczanka, propozycja ta w związku z
niemieszczeniem się w formule budżetu oraz brakiem
konkretów została odrzucona większością głosów

- Anna Olek Popko zaproponowała zakup i montaż urządzeń
rekreacyjno-sportowych za kwotę 10 000 zł. Propozycję tę
przyjęto jednogłośnie
Po zakończeniu dyskusji nad propozycją budżetu Zebranie
Ogólne Mieszkańców jednogłośnie, 25 głosami „za” (0
przeciw, 0 wstrzymujących) podjęło Uchwałę nr. 1 w sprawie
podziału funduszu osiedla na rok 2014.(zał nr 2).
3.Informacja Wójta Gminy na temat bieżących problemów
Osiedla.
Na terenie Osiedla nie mamy do czynienie z większymi
problemami. Inwestycje są realizowane w miarę posiadanych
środków i możliwości. W roku bieżącym zakończono dużą
inwestycję jaką jest rozbudowa szkoły. Modernizacja dróg jest
realizowana zgodnie z przyjętymi planami, rozpoczęto cykl
inwestycyjny ulic: Partyzantów, Kwiatowej, Żytniej,
Rumuńskiej. Dużą inwestycją do zrealizowania jest ulica
Raszyńska, która będzie wykonana etapowo ze względu na jej
wielkość. W trakcie realizacji jest remont budynku starej
Gminy, który zostanie adoptowany na potrzeby mieszkańców.
Powstanie w nim między innymi wypożyczalnia książek oraz
biblioteka multimedialna. Przewidziana jest też sala do
organizacji spotkań oraz pomieszczenia dla organizacji
społecznych. Budynek ten będzie pełnił rolę osiedlowego
Domu Kultury.
W związku z realizacją przez GD DKiA węzła
komunikacyjnego wynika wiele niedogodności i problemów
między innymi z odprowadzaniem nadmiaru wody oraz liczne
niedociągnięcia wykonawcy utrudniające życie mieszkańcom.
Wiele z nich wynika z nieuwzględnienia ich w planach
realizowanej inwestycji. GD DKiA w ramach rekompensaty

realizuje na terenie Gminy z własnych środków dwa zbiorniki
retencyjne do gromadzenia nadmiaru wody. W ramach bieżącej
współpracy z inwestorem podejmowane są starania o jak
najszersze uwzględnienie postulatów zgłaszanych przez
mieszkańców.
4.Sprawy wniesione przez mieszkańców Osiedla.
- krzywy chodnik na ulicy Raszyńskiej, parkowanie pod
sklepami (ABC i inne..) na ulicy Jesionowej, wymalowanie
oznaczeń miejsc parkingowych dla inwalidy i samochodu
służbowego przy ośrodku zdrowia na chodniku na ul.
Ludowej i inne zgłosiła pani Alicja Jodełka
- potrzebę oświetlenia okolic cmentarza po raz kolejny
zgłosiła radna Anna Olak Popko
- mieszkańcy ulicy Słonecznej poinformowali, że formalnie
ustosunkowali się negatywnie do propozycji zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy w kierunku
przeznaczenia sąsiadującymi z ich posesjami terenu pod
budowę sklepów wielko powierzchniowych
- budowa chodnika Kolejowa - Cmentarz zgłaszana od trzech
lat
- wnioski do umieszczenia w budżecie Gminy:
Kanalizacja ulicy Topolowej – zgłosiła radna Olak Popko,
- Uregulowanie stosunków wodnych na ulicy Krótkiej –
zgłosił pan E.Koleja
- Przebudowa ul Raszyńskiej – I-szy etap –
zgłosił p. R. Bedyński
5.Dyskusja i Wnioski.
W trakcie dyskusji podkreślono konieczność usprawnienia
komunikacji władz Gminy z mieszkańcami. Przykładem

może być spotkanie mieszkańców ul. Słonecznej z którego
wyszli oni nieusatysfakcjonowani i niedoinformowani. To
co jest czytelne dla pracowników Urzędu Gminy
wielokrotnie nie jest zrozumiale dla przeciętnego
mieszkańca. Należy uświadomić mieszkańcom, ze wiele
spraw można załatwić po zgłoszeniu ich w formie pisemnej
do Urzędu Gminy. Zainteresowani mieszkańcy zostaną
poinformowani na piśmie o formie i terminie załatwienia
wnoszonej sprawy. Mieszkańcy ulicy Słonecznej maja
otrzymać pisemną informacje od Wójta na temat aktualnego
stanu prac wdrażania zmian w planach zagospodarowania
przestrzennego Gminy. Pomocą w rozwiązywaniu wielu
spraw może być szersze wykorzystanie do dialogu
społecznego strony internetowej osiedla oraz Gminy.
.
Przewodniczący Zebrania
(-)
Roman Bedyński

