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DZTEDZICB

zA oKREs oD l8.09.2a12r Do 23.09.Ż013r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w następującym składzie :

Leszek Bolek

Wojciech Muras

- przewodniczący zarząda

- z-ca przewodniczącęo zarząda

Agnieszka Zagórsl<a _ sekretarz zarządu

Dawid Kulesza _ czlonekzarządu

TomaszKasprowicz _ członekzarząda

W okresie tym odbyło się 8 posiedzefi Zarządu przy średniej frekwencji
wynoszącej 83%.

oprócz załatwiania bieżących spraw organizacyjnych wynikających z Statutu
Osiedla Zarząd Osiedla realizował następujące zadania:

l.Poddano analizie wnioski i uwagi z ogólnego Zebrania Mieszkańców mając na
uwadze prioryteĘ dalszego działania stosownie do podjęĘch uchwałoraz
wniosków z dyskusji.

2.Przewodniczący Zarządu uczestniczył w Posiedzeniach Rady Miasta oraz
spotkaniach zwoływanych przez Burmistrza przede wszystkim dotyczących
spraw:

ustawyśmieciowej' projelrtupompownipowodziowej przyul.Weneckiejo
realizacji kanalizacji deszczowej ul Renardao realizacji kanalizacji deszczowej
ul.Grabowiec , realizacji razpaczęcia inwesĘcji budowy chodnika po
wschodniej stronie ul.Legionów oraz budowy parkingu przy ul.Legionów.

Zarząd uczestniczył również w spotkaniach wynikających z inwesĘcji
realizowanych przez7.arząd dróg powiatowych w tym ul. Waryńskiego i
Węglowej oraz budowie mostu na Iłownicy orua rbmoncie mostu na \iliŚle.
Z inicjatywy Pana Burmistrza Mariana Błachuta oraz radnego Pana Stanisława
Pindla zorganizowano spotkanie wykonawców wałów na Wiśle orazZarządu
PIM z mieszkańcami osiedla w temacie prowadzonych inwestycji.



3 W trakcie posiedzeń Zarządu podjęto 12-cie Uchwał Zarządu.
Wsry-stkie uchwaĘ doĘczyĘ działań rwiązanych z rea|izacją Uchwał ogólnych
Zebrań Mieszkańców osiedla z dnia 30.09.201lr oraz 18.09.2012r.

4.Na posiedzeniach Zarząduw 2012r oraz2013r szeroko omawiano zagadnienia
robót inwesĘcyjnych na terenie osiedla oraz zlłiązanych bespośrednio z
warunkami bytowymi społecznoŚci osiedla i miasta w Ęm :

-zmiany w zakresie gospodarki odpadami w Gminie
-wprowadzenie nowej taryfy na dostawę wody oraz taryĘ za zrzut ścieków
zwracając uwagę na przyczyny jej wzrostu
-rozpoczęcie inwestycji w zakresie budowy i modernizacii wałów na
Wiśle'budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie osiedla oraz modernizacji
ul.Waryńskiego
-rozpoczęcia inwesĘcji budowy kanalizacji deszczowej odwodnienia ul.Renarda
-r ozpoczęcia inwesĘcji budowy kanalizacj i deszczowej ul.Grabowiec
-realizacji inwesĘcji l-etapu budowy chodnika wzdłuż ul.Legionów na odcinku
od ul.Renarda do ul.Węglowej
- realizacji przebudowy przepustów wodnych pod ul.Legionów w rejonie od
ul.Cmentarnej do Starej Winiarni
-r ozpoczęcie inwesĘcji budorvy parkingu przy ul.Legionów

5.W działaniach na rzecz społeczeństwa stosownie do uchwał podjętych na
ogólnych Zebraniach Mieszkańców w 2011r oraz2DlLr Zarząd osiedla
,,,Dziedzice" zorganizował następujące imprezy integracyjne dla dzieci i
mieszkańców:

W zakresie imprez rekreacyjno rozrywkowych dla dzieci zorganizowano:
-imprezę ,,Mikołaj 201Ż" w dniu 6.12.Ż0t2r
-imprezę ,,,Dzień Dziecka 2013" w dniu 8.06.2013r wParku osiedla Północ
wspólnie z osiedlami ościennymi oraz UM Czechowice-Dziedzice.

W zakresie imprez integracyjnych dla mieszkańców zorganizowano:
-spotkanie integracyjne seniorów powyżej 65 roku Ęcia w dniu 17.fl.2alŻr
-spotkanie dla najstarsrych seniorów powyzej 80 roku Ęciaw dniu 15.12.2012r.

Z wszystkich imprez sporządzane są Sprawozdania dotyczące przebiegu samej
impreryo ilości osób uczestniczących potwierdzone listą obecnościo poniesionych
kosztów oraz sposobu wyboru dostawcy produktów.

Przewodn iczący Zarządu osiedla rrDziedzice"

Leszek Bolek




