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pRoToKoŁ NR 4DaD

z posiedzenia Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo dnia 4 września2a19 r.

Dnia 4 września 2019 t. Rada Osiedla Bukowe

-

Klęskowo zebrała się na posiedzeniu

zwyczajrrym w siedzibie przy ul. Seledynowej 50 (SP 7a),

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 19:00
Przewodniczący Rady Pan Roman Kuzbik rozpoczS posiedzenie stwierdzaiąc quorum
prawidłowośćzwołania posiedzerria.
Li sta obecności j est załączniktern do protokołu.

i

Przewodni czący przedstawił następuj ący porządek obrad członkom Rady :
1.Otwarcie posiedzenia
2. Ptzyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenla
4 Inwestycje RO Bukowe-Klęskowo, ul. Świętochowskiego
5. przyjęcie opinii w sprawie wniosków o dzierżawę:
a) gruntu podgarażobręb 4153 dzińka712powierzchnia I6m2naokres 3 lat
b) teren na działkę warzywrląobręb 4079 działka3713
c) teren na działkę owocowo warzywną obręb 4158 działka l8lż 1000m2 na okres 10 lat
6 . Zmiana pl anu r zeczow o -ftnansowe go
7. Wolne wnioski i spraw.v wniesione

Ad

1.

Rozpoczęcie posiedzenia Rady Osiedla Bukow-e * Klęskolvo ptzez Przewodniczącego
Romana kuzbilra

^d.2
Roman Kuzhik zapropono\,vał znrianę kolejności obrad z uu,agi na przybvcie
Przełvodniczący
gości (około 40 nrieszkariców Osie<lla Kijervko w spralł,ie remontu trl. Swiętocholvskiego).
Przeprowaclzono głosolvanie rł,sprarvie zlILLan kole.jnościi przyjęcia porządku obrad, "
Prz__łjęto następując,v porządek obrad :

1

.Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcle nowego porządku obrad

3. Inwestycje RO Bukowę-Klęskowo, ul. Świętochowskiego
4. Przlj ęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
5, Prz.vjęcie opinii w spraił-ie wniosków o dzierżarvę:
a) grrrntu pod garaż obręb 4153 działka712 powterzchnia

l6m2 na okres 3 lat
b) teren na działkę warzywną obręb 4079 dzińka 3713
c) teren na działkę o\^/ocowo warzywną obręb 4158 działka 18lż 1000m2 na okres 10 lat
6. Zmlana planu rzeczowo-fi nansowego
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione
Przewo dni c ząc7l zar ządził gło so wanie

9głosów ZA,
0 głosów PRZECIW

:

0 głosów WSTRZYMUJĄCY SlĘ.
Porządek obrad przyj ęto j ednogłośnie.

Ad3.
W trakcie rozmów z mieszkańcami ul. Świętochowskiego Przewodni czący Roman

Kuźbik przedstawił dotychczasowe dzińanla w-sprawie remontu i modernizacji

ul.

Świętochowskiego.
1.Wniosek Rady Osiedla Bukowo - Klęskowo dot. modernizacji ulic,r, Swiętochowskiego
w-razz wy&onaniem oświetlenia skierowany do Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Srodowiska na posiedzeniu lv clniu 8 maia 20] 9r.
Na posieclzenitr komisji radni nrie.isc,v otaz z-caprezl,denta Pan Michał Plzepiera i
Przerł,odnicząca komisji Pani Jolanta Balicka zrł,rócili się do RO Bukow-e-I(1ęskowo aby
razlvażyłapodjęcie dec.vzji w-ceiu plzeznaczetlie tl"rndusz.v na projekt clokurrrentacji
realizacj i inwest_vcj i.
2. Na poclstar.r.ie po§1yzszego Przew,odnicząc,v po uzgodnieniaclr z R0 kilkukrotnie spotkał
się z Dyrei<torenr G<rspcclarki Komunalne.i Urzętlr_r Ndiasta i Zastępcą lJyrelitola ZD'I'ilVI
lv celrt ustalenia zakresu prac i (]szac(}\Ąania kosztiilv
3. W efękcie tych spotkań do RO wpłynęła Informacja ZDiTM w sprarł,ie Remontu i
Przebudowy ul. Swiętochowskiego na dzień 8 sierpnia ż0I9r.
Informacja przedstawia przebudowę drogi w trzech etapach:
I. Odcinek od ul. Gwamej/Swojskiej do autostrady .Ą6 długość420m budowa drogi po
s|adzię elementarnym D.B.3071.KD"L - MPZP Osiedle nad Rudzianką.
Koszt dokumentacji budowlanej - projekt rvielobranzow_l, - około 7t) tys ,zł; wartość
przebudowy - 3 100,000,-zł.
II. Odcinek od autostrady A6 do ul Agnieszki długość420m. koszt dokumentacji budowlanej
- projekt rł,ielobranżov\ry - około 70 tys zł; wartoścprzebudowy - 3 150.000,-zł
IiI. Odcinek od ul. Agnieszki do ostatniego sięgacza ul. Swiętochowskiego odcinek 860m
koszt dokumentacji budowlanej - projekt wielobranżow1, - około 120 t5,s zł; warlość
przebudowy - 7 525.0a0,-zł.
Informacj a przewidywała również remont istniej ącego odcinka ul. Świętochowskiego,
którego przebieg jest niezgodny zMPZP Osiedle nad Rudzianką.

Y trakcie dyskusji

na

posiedzeniu mieszkańcy Osiedla KiiewkoSwiętochowskiego, domagali się przęznaczęnia śroclków finansorłlch na "lnwestl,cje rad
osiedli" będących w-dyspozycji RO Bukowe-Kięskowo na koszty dokumentacji budowlanej
oraz uznali, że konieczna jest budowa drogi zgodnie z w-arunkami przewidywanymi przez
MPZP.IJznali rórłniez, że remont samej nawierzchni drogi jest niezadowalający oraz
zgromadzeni

podnieśli potrzebę uwzględnienia w budowie ulicy ci€u pieszo-rowerowego i kanalizacji.
Argumentowano potrzebę przebudowl,ul. Swiętochowskiego rł, celu zaper,łnienia
bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności dzieci chodząc_vch do szkoły .
Mieszkańc5, osiedla kijewko są częściąosiedla Bukowe-klęskowo i uważają że
częściowyuóziŃ w pr2ryznanych środkachna inwestycje jest im na\ężlly, a deklarację z-cy
prezydenta oraz radnyclr z Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Oclrrony Srodowiska
traktują jako zobowiązanie wpisania c1o budzetu miasta tej inwest5,cji.
Propozycje Rady Osiedla i wskazaniach nrieszkańców po długich dyskusjaclr został.v wspólnie
ustalone:

1 . Rada Osiedla jeszcze w 20l 9 roku przeznaczy na projekt I etapu remontu drogi 70000 zł
2, Podejmie decyzję o projekcie II etapu na początktr 2020 roku.

Przewodniczący pan Roman Kuźbik ogłosiłgłosowanie nad uchwałą 5l19 doĘczącą rvykonania
dokumerrtacji budowlanej budowy drogi po śladzieterenu elementarnego D.B.307l.KD.L-MPZP
Osiedla Nad Rudzianką rv kwocie około 70000zł.

9głosów ZA.
0 głosów PRZECIW
0 głosów, WSTRZYMUJĄCY SĘ,
Uchwałę przyj ęto j edno głośnie.

Ad.4
Protokół Nr3l2019
Brak uwag do protokołu, zostało zarządzone ptzęz pruewodniczącego głosowanie:
9głosów ZA,
0 głosów PRZECIW
0 głosów WSTRZYMUJĄCY SĘ.
Protokół 3 Da19 przi,"ięto jednogłośrrie

Ad.5
Przewodniczący przedstawił wszystkie wnioski o dzierżavlę, które wpłynęłydo RO, po
zaznajamieniu się z ich treściąptzęzobecnych członków RO podjęto decyzję o ich
przegłosowaniu.
1. Przewodniczący zarządztł głosorł.anie nad Uchwałąnr 6119 w sprawie wyrazenia
pozytywnej opinii o dzterżawę gruntu pod garaz obręb 4153 działka 7 12 powterzchrria 16m2
na okres 3 lat
9głosów ZA,
0 głosów PRZECIW
0 głosów WSTRZYMUJĄCY SĘ.
Uchwała została przyj ęta j ednogłośnie.
2. Przerł,odniczący zarządzil głosowanie nad Uchrł,ałąnr 7l19 w-sprałvie wl,razenia
pozl.tyw-nej opinii o dzierzawę gruntu pod teren na działkę warzpvnąobręb 4079 dziŃka3713

9głosów ZA,
0 głosów PRZECIW
0 _ełosów- WSTRZYMLTJĄCY SĘ.
U chwała zostaŁa przyj ęta j ednogłośnie.

3. Przewodniczący zarządzlł głosowanie nad Uchwałą nr 8i19 w sprawie wyrażenia
pozl.tywnej opinii o dzięrżawę gruntu pod teren na działkę owocowo warzyw-nąobręb 4158
dzińka 18lż 1000m2 na okres 10 lat.
9głosów ZA,
0 głosow PRZECiW
0 głosów WSTRZYMUJĄCY SĘ,
Uchwała zostńa przyj ęta j ednogłośnie

Ad.6
Do 15. L0 2019 jest czas na wplowadzenie zmian w budzecie RO. Zmiana zostanie
przedstarviona na kolejnym zebraniu po zebraniu od członków RO propozycji przez zaruąd

Ro.

Ad.7

1) Pani Anna Lang zaptoponowała ustalenie dyżurów rł, siedzibie Racl_v Osiedla kolejno dia
lł,szystkich członków Ro (nie tylko dla zarządu) by birć bliżej mieszkańcórł,. pdała rór.vnież

propozycja o możliwośćpodania nazwisk osób dyzurujących na stronie FB Rady Osiedla.
Ponrysł został prz.vjęty ptzez członków RO.
2) Oclbyła się rozmowa na temat plopozycji zn,ńany godziny co rocznych ...Iasełek" na
póżnie.isząniz 15:00 - potrzebne jest ustalenie z p. Dyrektor.
3) Członkolvie RO wyrazili zgodę na umieszczanie na stronie FB porządku obrad kolejn_vch
zebrń Rady Osiedia,
4)Zdecydowano, że dniaż1.09.20l9 odbędzie się Rajd Promocji Zdrowia,
5) Padła propozycja zorganlzawania festynu z okazji Niepodległości.

Następne zebr ańę ustalono na dzięń ż pńdziernika 20 1 9r.
Posiedzeni ę zakańczono o godz.2 1 : 1 0

Protokół sporządzlła
Arrna Larrg
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