PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE
W DNIU 09.05.2016 r.
Porządek posiedzenia:
1.
Powitanie gości, radnych, stwierdzenie prawomocności.
2.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO tj. 04.04.2016r.
3.
Komisja Komunalna RO:
- wniosek P. Leszka Redkiewicza
- wniosek P. Sebastiana Kopańskiego
- wnioski P. Grażyny Walaszczyk
- działka Grenadierów 23
4.
Sprawy finansowe.
5.
Spotkanie z Dyrektorem ZDiTM.
6.
Spotkanie z Zastępcą Prezydenta.
7.
Stare ksero.
8.
Złożenie kwiatów na rocznicę urodzin Sosabowskiego.

Ad. 1
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia. Przedstawiony porządek posiedzenia został
zaakceptowany przez Członków Rady.
Ad. 2
Pani Dorota Bieszczad zaproponowała zmianę dotyczącą artykułu w Gazecie Wyborczej, a
dokładnie, aby dopisać, że należy sprawdzić, czy sprostowanie zostało wydrukowane.
Wszyscy obecni głosowali „za”.
Ad. 3
–
Pan Sebastian Kopański dzierżawił namiot z fajerwerkami w zeszłym roku. Napisał prośbę o
dzierżawę oraz pozwolenie na sprzedaż fajerwerków w dniach 27-31 grudzień 2016 roku.
Wszyscy obecni głosowali „za”.
–
Pan Leszek Redkiewicz posiada na własność teren przy sklepie i bistro przy rondzie Ks.
Prymy. Pas ziemi od budynku do chodnika dzierżawi, chce to na własność w celu
zagospodarowania i poprawy estetyki.
Wszyscy obecni głosowali „za”.
–
WNIOSKI :
–
Pani Grażyna Walaszczyk zapytuje jaki ruch wykona RO w związku z informacją
mieszkańca o kładce nad rzeką Bukowa. Pani Walaszczyk dawno miała zebrać podpisy
mieszkańców i wysłać petycję, jednak nic nie zostało wysłane. Pan Orłowski, który był
pomysłodawcą petycji, wycofał się. Pani Grażyna zebrała podpisy. Zostaną one wysłane do
Prezydenta.
–
Propozycja o złożenie wniosku do Rady Miasta, żeby sklepy na osiedlu zamontowały
automaty do recyklingu plastiku. Musiałaby to być ustawa sejmowa.
–
Propozycja, aby wszystkie spółki zbierające śmieci używały małych samochodów.
–
Gmina Dobra nie wywiązuje się z obowiązku budowy dróg. Jedyna droga wybudowana jest
do „Biedronki”, są kłopoty z droga alternatywną.
–
Propozycja organizacji ruchu na czas remontu: Górna - Kupczyka, lewa strona ulicami
osiedlowymi do Nowowiejskiej i Łukasińskiego, prawa ulicami osiedlowymi do ul. Nowowiejskiej
i Łukasińskiego. Rondo przy głębokim powinno być już wybudowane.
–
Powstają nowe pawilony handlowe. Brak miejsc parkingowych na Osiedlu.
–
Propozycja podjęcia tematu parkowania samochodów w parku przy ul. Modrej

–
Uwagi dotyczące parkowania przy ul. Szerokiej. Padła propozycja budowy placów
parkingowych, żeby było ładnie i schludnie. Właściciele firm nie chcą budować parkingu, ani
kupować ziemi, a miasto nie chce budować im parkingów za darmo. Zniszczone trawniki, bo
parkują tam i właściciele firm, i ich klienci. Ulica Szeroka jest zabytkiem, więc z parkingiem będzie
problem ze strony Konserwatora Zabytków.
–
Przewodniczący zaproponował, żeby Pani Grażyna przygotowała i przedstawiła te punkty
na posiedzeniu Komisji Komunalnej Rady.
Wszyscy obecni głosowali „za”.
–
Problem z ulicą Grenadierów został przekazany Pani Borysiewicz. Pani ma zadzwonić do
mieszkańców, którzy projektowali tę ulice, żeby „podeprzeć” się ich wiedzą.
Ad. 4
Do codziennego funkcjonowania Rady niezbędne są bieżące zakupy, na które wydamy około 200 zł.
Na rocznicę urodzin Generała Sosabowskiego zostały kupione kwiaty oraz znicze (brak rachunku
na znicze, zostaną zapłacone przez przewodniczącego). Wydział Gospodarki Komunalnej chciał
wypis zakupów przewidzianych przez Radę. Pani Gnoińska wykona ten wypis, a także złoży
wniosek do firm o oferty cenowe urządzeń do siłowni pod chmurką.
Wszyscy obecni głosowali „za”.
Ad. 5
Dostaliśmy odpowiedź na pismo dotyczące objazdów na okres przebudowy ul. Modrej. Na łączniku
ulicy Żołnierskiej obowiązuje uchwała, zgodnie z którą na tym terenie przewidziano budowę
mieszkań, domów. Łącznik nie zostanie wykupiony. Potrzebna jest przebudowa Żołnierskiej od
ulicy Szerokiej do ulicy Żyznej. Tylko wtedy będzie możliwy wykup łącznika. Czekamy na
odpowiedź od Prezydenta Przepiery. Miasto przygotowuje pieniądze na wykup tej działki.
Ad. 6
Prezydent Przrepiera musi zadecydować, kiedy chce się spotkać, na razie nic nie wiadomo.
Ad. 7
Przewodniczący poprosił Pana Szajnera, aby wraz z synem zawiózł stare, zepsute ksero do firmy
„Remondis”. Zgodzili się.
Ad. 8
Nasadzenia nie wytrzymają długo bez wody. Bukszpan potrzebuje podlewania, a nikt tego nie robi.
Kierownik budowy twierdzi, że jest żel pod kwiatami, który utrzymuje wilgoć. Protokół odbioru nie
będzie podpisany dopóki nie będą podlewane kwiaty. Pani Bieszczad mówi, że nie ma sensu ten żel,
ponieważ nie będzie działać. Powinna być posiana zwykła trawa, gdyż nie wymaga zbyt wiele by
rosnąć. Odbiór skweru odbędzie się 12 maja o godzinie 13.00.

Protokołowała Ida Miszkin.

