SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW PIECHOWIC Z RADNĄ ANNĄ KOPROWSKĄ
W związku z tym, że minął pierwszy rok kadencji władz samorządowych w środę 7
marca 2012 r. o godz. 18.00 w Piechowickim Domu Kultury przy ul. Żymierskiego 53
zorganizowałam otwarte spotkanie mieszkańców okręgu wyborczego, z którego
kandydowałam, tj. Górnych Piechowic.
Na moje zaproszenie odpowiedziało wiele osób, co bardzo mnie ucieszyło. Spotkanie
rozpoczęłam od omówienie spraw, którymi się zajmowałam przez rok sprawowania funkcji
radnej, o ich aktualnym stanie realizacji oraz o zamierzeniach na przeszłość. W czasie
dyskusji mieszkańcy poruszali tematy obowiązujących w mieście podatków i opłat,
planowanych remontów i inwestycji miejskich, pytali o termin budowy kanalizacji w
Górnych Piechowicach w ramach II etapu KSWiK, o budowę parkingu i chodników,
utwardzenie dróg wewnętrznych, oświetlenie, plac zabaw, wyrazili niepokój
zanieczyszczaniem powietrza spowodowanym spalaniem śmieci.
Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców sprawy przedstawię w formie wniosków
władzom miasta i będę czuwała nad ich realizacją, o czym na bieżąco informować będę
zainteresowane osoby.
Spotkania radnych z mieszkańcami są niezwykle ważne. Rozmawiając z Państwem
dowiadujemy się o problemach, których często sami nie jesteśmy w stanie dostrzec. Dlatego
serdecznie dziękuje przybyłym na spotkanie mieszkańcom tym bardziej, że upłynęło ono
w miłej atmosferze sprzyjającej kulturalnej, rzeczowej dyskusji.

W załączeniu „ Sprawozdanie z prac radnej Anny Koprowskiej”

1. Uczestniczę w pracach dwóch stałych komisji Rady Miasta:
Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego w Piechowicach (jestem przewodnicząca
tej komisji)
Komisji Rewizyjnej ( jestem członkiem komisji).
2. Pełnię funkcję przewodniczącej Klubu Radnych „Łączą nas Piechowice.”
3. Przewodniczenie Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego w Piechowicach
Komisja pracowała w oparciu o roczny plan pracy.
W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 20 posiedzeń, w tym 3 wspólne posiedzenia
wszystkich komisji.
Działania Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego w Piechowicach w głównej mierze
dotyczyły opiniowaniu projektów uchwał związanych z budżetem miasta Piechowice oraz
uchwał związanych z obrotem nieruchomościami gminy.
Komisja opiniowała sprawy związane z pozyskaniem i wydatkowaniem środków
finansowych, rozpatrywała ich zasadność a w sytuacji, która tego wymagała zaleciła
wzmożenie dyscypliny finansowej.
Komisja na swoich posiedzeniach rozpatrywała wszystkie pisma wpływające do komisji oraz
opiniowała i rozpatrywała wnioski mieszkańców.
Najważniejszymi zagadnieniami, którymi zajmowała się Komisja były;
Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Miejskiej Piechowice
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na
lata 2011 – 2015

sprawa odmowy i zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i ścieki na terenie Gminy Miejskiej Piechowice
sprawa likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą
Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach
Opiniowanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice oraz
zmiany studium uwarunkowań
wyrażenie zgody lub nie na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miejskiej Piechowice.
sprawą zatwierdzenia wysokości stawek opłat i podatków na terenie gminy
Piechowice
Komisja opiniowała projekty uchwał zgodnie z terminami zwoływanych sesji.
4. Inne spotkania.
Uczestniczyłam we wszystkich sesjach Rady Miasta i posiedzeniach Komisji
Brałam udział w spotkaniach z radnymi i burmistrzami gmin, którzy są wspólnikami Spółki
KSWIK.
Tematem spotkań były głownie taryfy za wodę , analiza finansowa spółki oraz zasadność jej
dalszego funkcjonowania .
Brałam udział w spotkaniu z prezesem Spółki KSWiK w sprawie wyrównania opłat za wodę.
5. Złożone interpelacje i zapytania

Interpelacje to tylko niewielka część mojej pracy. Od początku koncentruję się na
kwestiach związanych z finansami, a także codziennych problemach mieszkańców.
Wnioski, które złożyłam cały czas monitoruję.

Dotychczas złożyłem 19 interpelacji i wniosków m.in. sprawach
-utwardzenia drogi Turystyczna 2
-zamontowania lampy przy ul Zielonej na jej końcowym odcinku
-budowy studzienki przy drodze wojewódzkiej 366 ( ul. Żymierskiego)
-czystości w mieście
-ustawienia koszy na śmieci
-podcięcia krzewów ul. Żymierskiego 102
-przywrócenia w rozkładzie jazdy autobusów linii 9
-przywrócenia oświetlenia w mieście
-przeprowadzenia inwestycji w ramach usunięcia niedrożnego kanału
przeciwpowodziowego
-naprawy ulicy Żymierskiego powyżej Przedszkola nr 1
-naprawy lustra –Żymierskiego –Górne Piechowice
-uruchomienia Domu Opieki nad starszymi- budynek Caritasu, przy piechowickiej
Parafii (przed laty był tam zlokalizowany żłobek miejski).
-budowy parkingu i chodników ul. Żymierskiego 99-102
-instalacji lampy (ul. Wiejska 3)
-przycięcia korony drzew –topoli – Górne Piechowice
-bieżącego udrażniania studzienek
- akcji Stop-Uran
-oczyszczenia skarpy wzdłuż rzeki Kamiennej

-wysypiska śmieci za Pałacem w Pakoszowie
Aktualnie poza indywidualnymi sprawami mieszkańców, podejmuję przy
współudziale zainteresowanych osób dwie większe inicjatywy:
Parking i chodniki przy domach ul. Żymierskiego 99-102 a także
stworzenie tam placu zabaw
Utwardzenie drogi -Turystyczna 2
Do „załatwionych” spraw mogę zaliczyć:
Usunięcie niedrożnego i zanieczyszczonego kanału przeciwpowodziowego
(ul. Żymierskiego 93).
działania związane z przywróceniem w rozkładzie jazdy kilku autobusów
linii nr 9.
interwencję w sprawie naprawy komina ul. Turystyczna 6
6. Otwarte spotkania z mieszkańcami
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2011 spotkałam się z mieszkańcami z
Górnych Piechowic przy ognisku, które dzięki życzliwości mieszkańców i służb
leśnych mogło się odbyć.
Zorganizowałam spotkanie z dziećmi z Górnych Piechowic
Pt. Ubieramy Choinkę – grudzień 2010r i 2011r

7. Dostępność
We wrześniowym w Informatorze Piechowickim ukazało się ogłoszenie, że w każdą
ostatnią środę miesiąca o godz. 17 -tej w Piechowickim Ośrodku Kultury odbywają się
spotkania z mieszkańcami, na które serdecznie państw zapraszam.
Ponadto mój adres emeilowy i nr telefonu jest na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie
Miasta.
Klub
Radnych,
któremu
przewodniczę
posiada
stronę
internetową
laczanaspiechowice.pl/, dzięki której można ze mną korespondować drogą emeilową.

Z poszanowaniem
Anna Koprowska

