
Protokół ze spotkania Zarządu Osiedla Jazy z mieszkańcami w dniu 19.09.2022 r 

W spotkaniu uczestniczył Zarząd Osiedla Jazy w składzie: Przewodniczący Pan Marcin Migas,  Pani 

Daria Kucharska, Pani Urszula Ptasińska-Wardyga, Pan Grzegorz Pałkowski, Pan Łukasz Szczygieł oraz 

Radny Miasta  Pan Józef Trzos i przybyli mieszkańcy. 

 

1. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Zarządu Osiedla Pana Marcina Migasa, przedstawiając 

Zarząd Osiedla obecny na spotkaniu oraz agende spotkania.  

2. Następnie głos zabrał Radny Pan Józef Trzos, który jest członkiem Komisji Gospodarki 

Komunalnej i przestawił materiały dotyczące odpadów (wzrost ilości i kosztów ) w całej 

gminie od 2017 roku do sierpnia br.  

3. Czekają nas konsultacje społeczne dotyczące ul. Słonecznej (23.09.2022) i ul. Akacjowej 

(30.09.2022) oraz w późniejszym terminie ul. Na Tamie. Ważne jest aby mieszkańcy tych ulic 

pojawili się na spotkaniu. Jeżeli chodzi o realizację przebudowy tych ulic to wszystko będzie 

zależeć od dostępnych środków i trudno określić kiedy to będzie.  

4. Wywiązała się też dyskusja dotycząca budżetu Gminy Niepołomice na przyszły rok. Problem 

rosnącej inflacji i stóp procentowych. Padł głos, że jak najszybciej powinno zachęcić się 

mieszkańców tutaj mieszkających do odprowadzania podatku tutaj. Wystarczy  tylko złożenie 

deklaracji do odpowiedniego US. 

5. Pojawił się też głos Mieszkańca z ul. Pociągów Pancernych dotyczący odwodnienia i problemu 

z nim od 2017 roku. W 2017 roku złożony został wniosek z poparciem dużej ilości 

mieszkańców z tej ulicy i sprawa miała zostać załatwiona do roku niestety do tej pory nie 

została załatwiona. Wiadomo, że na dzień dzisiejszy jest zrobiony projekt odwodnienia z 

pompą . Pan Radny Józef Trzos zadeklarował, że będzie monitorował sprawę aby szło to do 

przodu. Na kolejnym spotkaniu Pan Radny przestawi przyjęty projekt.  

6. Kolejny temat jaki został poruszony podczas spotkania  dotyczył Społecznej Szkoły 

Podstawowej na Jazach.  Jedno dotyczyło zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 

działki sąsiadującej ze szkołą, a drugie to bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Problem 

dotyczy ul. Okrężnej i ul. Ples, gdzie często w ciągu dnia można spotkać ciężki sprzęt typu 

gruszki związany z budowa dużej ilości domów jednorodzinnych. Także pobocze zajęte jest 

samochodami osobowymi pracowników pomimo bardzo wąskiej już drogi. Przez co przejście i  

przejazd tymi ulicami jest utrudniony  i zagraża bezpieczeństwu dzieci.  

7. Zgłoszone zostały również uwagi do naprawy dróg na osiedlu kilka tygodni temu. Pytanie od 

mieszkanki ile to kosztowało i kto to odebrał? 

8. Został poruszony problem przejścia na ul Zabierzowskiej. Szkic projektu ma być gotowy do 

około miesiąca czasu, a realizacja ( z udziałem gminy 50%) przy realizacji drogi 964 w 2023 

roku.  

9. Pan Radny Józef Trzos odczytał korespondencję z wicemarszałkiem województwa dotyczącą 

przejść dla pieszych. Ponieważ na poprzednim spotkaniu zobowiązał się do zbadania tego 

problemu.  

10. Padła propozycja wykupienia od Państwa Rogulskich działki aby zapewnić bezpieczeństwo na 

zakręcie ul. Zabierzowskiej. Pan Radny J. Trzos zobowiązał się złożyć wniosek w tej sprawie.  

Można by były kupić za pieniądze z działki, którą gmina sprzedaje na terenie osiedla Jazy.  

11. Wyjaśnienie co stało się z placem zabaw przy terenie Kościoła. Niestety większa część 

urządzeń została zdemontowane bo zagrażało niebezpieczeństwu. Teraz niewiele zostało z 

tego placu . Padła prośba aby uzupełnić jakimiś urządzeniami.  

12. Kolejny temat to brak odwodnienia na ul. Suszówka. Może chociaż uda zrobić się projekt. 

Przewodniczący Zarządu zgłosi ten wniosek do przyszłorocznego budżetu. 

13. Przewodniczący Zarządu zapytał obecnych mieszkańców o pomysły na projekty do BO. Padła 

propozycja rozbudowy Eko Parku o elementy dla starszych dzieci i młodzieży.  



14. Pytanie do Gminy czy ma pomysł na projekt do LGD tegorocznego, którego konkurs został 

ogłoszony. 

 

 

 

Sporządziła  

Urszula Ptasińska - Wardyga 


