Opole-Chmielowice 24.03.2017

Protokół
z zebrania mieszkańców Dzielnicy Chmielowice w remizie OSP ChmielowiceOpole ul. Gutenberga 8.
Obecni mieszkańcy wpisywali się na listę obecności.
Porządek zebrania
1. Powitanie zebranych przez p. Edwarda Odelgę, wybór przewodniczącego
zebrania i protokolanta.
2. Rozdysponowanie środków w ramach budżetu Rady Dzielnicy w kwocie
100 000 zł (sto tysięcy 00/100 zł).
3. Wolne wnioski, m. in. spotkanie z policjantami I Komisariatu w Opolu.
4. Budżet Obywatelski.
Ad 1
Na przewodniczącego zebrania został wybrany p. Edward Odelga (4 osoby
wstrzymały się od głosowania). Na protokolanta została zgłoszona
i przegłosowana p. Maria Gwizdak.
Ad 2
Wnioski zgłoszone przez obecnych:
a) Dla PSP nr 30 w Opolu przeznaczyć 10 000 zł (dziesięć tysięcy 00/100 zł) na
zakup nowych komputerów i 10 000 zł (dziesięć tysięcy 00/100) na projekt
zagospodarowania terenu wraz z projektem boiska wielofunkcyjnego.
b) Dla OSP Opole-Chmielowice przeznaczyć kwotę 40 000 zł (czterdzieści
tysięcy 00/100 zł.) na modernizację budynku, garaż dla samochodu, instalację
elektryczną, belki stropowe i dokumentację techniczną oraz aneksu
kuchennego. W Sali odbywają się spotkania Towarzystwa Przyjaciół
Chmielowic, strażaków oraz okresowe zebrania mieszkańców.
c) Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców należy zakupić kamerę, na ten
cel przeznaczyć 5 000 zł (pięć tysięcy 00/100 zł.)
d) prezes Koła Wędkarskiego p. Piotr Labusga prosi o przekazanie 6 000 zł
(sześć tysięcy 00/100 zł.) na wyrównanie terenu wokół stawów „Cegielnia”
i „Buk”
e) Ustawienie w centrum Chmielowic tablicy z aktualnymi nazwami ulic
i przeznaczyć na to 3000zł (trzy tysiące 00/100 zł.)
f) Dokonanie modernizacji placu zabaw, doposażyć w ławki plac koło remizy
oraz siłowni zewnętrznej przy boisku LZS – kwota 10 000 zł (dziesięć tysięcy
00/100 zł.)
g) Na oświetlenie boiska przeznaczyć 16 000 zł (szesnaście tysięcy 00/100 zł.)
h) Zgłoszono wniosek remontu ulicy Hortensji. Wniosek skalkulowano na 100
000zł (sto tysięcy 00/100 zł.) i poddano pod głosowanie. Wynik głosowania:
4 głosy ZA remontem, 35 głosów PRZECIW.
j) Zgłoszono wniosek remontu ulicy Moczi. Wniosek skalkulowano na 100
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000zł (sto tysięcy 00/100 zł.) i poddano pod głosowanie. Wynik głosowania:
3 głosy ZA remontem, 36 głosów PRZECIW.
W całościowym głosowaniu obecni na zebraniu byli ZA przyjęciem tych
wniosków (przy 1 głosie przeciwnym)
Ad 3
Spotkanie z policjantami z I Komisariatu w Opolu: Podano informację, że
dzielnicowym dla Chmielowic, Żerkowic, Winowa i Opola-Wójtowa Wieś jest
mł. Asp. Łukasz Sobula. Dzielnicowemu należy zgłaszać informacje
o zagrożeniach. Policja liczy na współpracę z mieszkańcami a seniorzy powinni
się wystrzegać metody na tzw. „wnuczka”
Poinformowano też, że Straż Miejska posiada patrol ekologiczny i można
zgłaszać sprawę palenia śmieci, bałagan przed domem po remoncie domu itp.
Ad 4
P. Edward Odelga zaproponował wykorzystanie wniosków do Budżetu
Obywatelskiego (do 14.04.2017 można składać wnioski i głosować na nie).
a) rozbudowa siłowni wokół placu zabaw
b) instalacja wiaty z ławkami wokół stawów Cegielnia Chmielowice. Docelowo
ścieżka edukacyjna.
c) W I weekend września 2017 zorganizować Dni Chmielowic i zakupić
3 namioty, które będą wykorzystane przy organizacji kolejnych dni Chmielowic
i P. Edward Odelga podziękował zebranym za udział w dyskusji i głosowaniu.
Zebrane zakończono
Inne wnioski mieszkańców
– Rozważyć przejście dla pieszych przy ul. Oliwkowej z sygnalizacją
świetlną zatrzymującą ruch przy przekroczeniu dozwolonej prędkości.
– przystanek linii nr 8 przy ul. Oliwkowej (na żądanie)
– wykonać remont ul. Hortensji
– wykonać remont ul. Mocz.
– wykonać remont ul. Słoneczników
– umożliwić parkowanie samochodów i rowerów przy dworcu PKP
– przedłużenie autobusowej linii nr 12 z Dambonia do Chmielowic
– przedłużenie autobusowej linii nr 17 z Dambonia do Żerkowic
– zmienić obsługę pocztową na Pocztę w Opolu Dambonia (nie
Komprachcice).

Przewodniczący zebrania
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