Rady Dzielnicy Chmielowice
z dnia 29 stycznia 2018r.
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Otwarcie Sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór sekretarza sesji.
Zatwierdzenie protokołu z III Sesji I Kadencji Rady Dzielnicy.
Przyjęcie porządku obrad IV Sesji.
Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017.
Dyskusja na temat planu finansowego na rok 2018 – przygotowanie propozycji.
Dyskusja na temat budowy masztu telekomunikacyjnego na terenie dzielnicy
Chmielowice.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Ad. 1. Otwarcie sesji.
Otwarcia sesji dokonał Zbigniew Kasprzyk przewodniczący Rady Dzielnicy, który sesji
przewodniczył.
Ad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Sesja była prawomocna. W chwili stwierdzenia prawomocności na spotkaniu obecnych było
10 radnych. Ogólnie w spotkaniu uczestniczyło 12 radnych.
Ad.3. Wybór sekretarza sesji.
Sekretarz sesji został wyznaczony przez przewodniczącego Rady Dzielnicy, został nim
Florian Felger.
Ad.4. Zatwierdzenie protokołu z III Sesji I Kadencji Rady Dzielnicy.
Protokół został zatwierdzony jednogłośnie, 12 głosami za.
Ad.5. Przyjęcie porządku obrad IV Sesji.
Radna Monika Ożóg zgłosiła wniosek o dodanie punktu "dyskusja nt. budowy masztu
telekomunikacyjnego na terenie dzielnicy Chmielowice" do porządku obrad.
Radny Edward Odelga złożył wniosek o negatywne wyrażenie opini dotczącej budowy
masztu i omówienie tematu w punkcie 6.
Przewodniczący zebrania wobec złożonych wniosków poddał pod głosowanie pytanie
brzmiące: "czy radni opowiadają się za pozostaniem przy pierwotnym porządku obrad?"
Wynik głosowania: 3 za, 9 przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Wobec powyższego przewodniczący zaproponował dodanie do porządku obrad punkt
brzmiący: "dyskusja nt. budowy masztu telekomunikacyjnego na terenie dzielnicy
Chmielowice" w punkcie 8.
Wynik głosowania: jednogłośnie 12 głosami za.
Ad.6. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017.
Pytania do omawianego tematu zgłosiła radna Monika Ożóg.
Odpowiedzi udzielili: Edward Odelga – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy oraz
Zbigniew Kasprzyk Przewodniczący Zebrania.

Koszt kiermaszu świątecznego został pokryty z budżetu Rady Dzielnicy oraz prywatnych
środków niektórych Radnych.
W wyniku jawnego głosowania Rada Dzielnicy jednogłośnie 12 głosami podjęła uchwałę o
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017.
Ad.7. Dyskusja na temat planu finansowego na rok 2018 – przygotowanie propozycji.
W efekcie dyskusji zgłoszone zostały następujące zadania:
 radna Monika Ożóg – rewitalizacja placu zabaw na terenie przedszkola, 5 tys. oraz
placu zabaw przy szkole 10 tys.
 radny Sebastian Wyzgała – wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację
budynku SKS,12 tys.
 radny Sebastian Wyzgała – krawężnik wzdłuż drogi dojazdowej do placu zabaw przy
boisku SKS na odcinku 150 m, 12 tys.
 radny Zenon Zamelski – budowa chodnika od ul. Lipcowej, wzdłuż ul. Centralnej na
odcinku 50 m, 15 tys.
 radny Krzysztof Radlak – remont dachu kapliczki na skrzyżowaniu ul. Nyskiej i ul.
Dworcowej, 6 tyś.
 radny Krzysztof Radlak – zakup namiotów biesiadnych, 15 tys.
 radna Maria Gwizdak – zakup ławki, która miałaby się znajdować przy ul. Nyskiej, 5
tys.
 radny Edward Odelga – remont ławek na boisku SKS + zakup śmietników, 10 tys.
 radna Monika Ożóg – zakup tablicy informacyjnej, która ma być umiejscowiona przy
szkole, 5 tys.
 propozycja mieszkańców – zakup szlabanu i dwóch ławek z przeznaczeniem do
Cichego Wodnego Zakątka, 5 tys.
W wyniku głosowania przygotowana propozycja planu finansowego na rok 2018 została
jednogłośnie 12 głosami za zatwierdzona do realizacji.
Ad.8. Dyskusja na temat budowy masztu telekomunikacyjnego na terenie dzielnicy
Chmielowice.
W dyskusji udział wzięli: radna Maria Gwizdak, radna Monika Ożóg, radny Edward
Odelga, radny Sebastian Wyzgała, radny Zenon Zamelski.
Radny Zenon Zamelski wystąpił z wnioskiem formalnym o przyjęciu negatywnej opinii
odnośnie umiejscowienia masztu telekomunikacyjnego na terenie dzielnicy Chmielowice,
również w przyszłości. Wobec powyższego wniosku głosowanie przedstawiło się
następująco: 9 za, 1 przeciw, 2 wstrzymało się od głosowania.
Ad.9. Wolne wnioski.
 radny Edward Odelga ogłosił informację, iż odebrał pismo ze Spółki Wodnej
przekazujące informację o potrzebie spotkania przedstawicieli spółki z mieszkańcami
dzielnicy Chmielowice. Termin spotkania z mieszkańcami dzielnicy ustalono na
dzień 21 lutego br.
 radna Monika Ożóg podjęła temat wyrównania ulicy Liliowej oraz montaż
oświetlenia przy tej ulicy.
 radny Sebastian Wyzgała podjął temat nawierzchni drogi wymagającej remontu na
skrzyżowaniu ulic Dworcowa i Sienna.

 radna Sabina Żur przedstawiła potrzebę interwencji w związku z tworzącą się kałużą
przy ul. Oliwkowej, wjazd na Centralną.
 głos z sali Jana Kotula przedstawiający potrzebę powstania nowego przejścia dla
pieszych przy ul. Centralnej łączącej się z ul. Oliwkową. W tym samym miejscu
mieszkańcy oczekują stworzenia przystanku na żądanie MZK.
Ad.10. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący zebrania Zbigniew Kasprzyk ogłosił zamknięcie obrad.

Sekretarz

…................................

