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SPRAwoZDANIE z ozrłrłr-xoŚCl zARZĄDU oSIEDLA
DZIT,DZICE

ZA OKRES OD 24.09.2O13r DO 28.09.2014r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w następującym skladzie :

LeszekBolek - przewodniczącyzarządu
wojciech Muras - z-ca przewodniczącego zarządu

Agni€szka zagórska - sekretarz zarządu
Dawid Kulesza - członek zarządu
TomaszKasproYicz - czlolekzarządu

w okresie tym odbyło się 10 posiedzeń Zarządu przy średniej frekweocji

wynoszącej 807o.

oprócz załatwiania bi€żących spraw oĘanizacyjnych wynikających z statutu

osi€dl8 zarząd osi€dla realizowal nasĘpujące zadania:

l.Poddano analżie wnioski i uwagi z ogólnego zcbrania Mieszkańców z

24.09.2013r, mając na uwadze prioryteĘ dalszęo dźałania stosowni€ do

podjęĘch uchwał oraz wniosków z dyskusji.

2.Przewod\iezący zarządu uczestniczył w Posiedzeuiach Rady Miasta oraz

spotkaniach zwo\.wanych przez Burmistrza Miasta.

3. Przede wszystkim gorącymi tematami były temąty dotyczące :

-ustawy śmieciow€j'
-pompowni p.powodziowych przy ul.Weneckiej, na wiśle oraz ne ochodzy 

'
-realizacji rozpoczęcia inwestycji budowy chodnika po wschodniej stronie

ul.L€gionów wraz z przepustami pod ul.Legionów w rejonie ul.cnentarnej'
ul.Relarda ortz Starej Winiarni
_taryĘ na wodę oraz kanalizację ściekową które ze względu na wzrost €€n
j€dnostkowych butw€rsowały mieszkańców'

4. w trakci€ posiedzeń zarządu podjęto 12-cie Uchwal Zarządu.

Wsrystkie uchwaĘ dotyczyły działąń zwĘzanych i realizacją Uchwał ogóhych
z€brań Mieszkańców osiedla z rlnia 18.09.2012r oraz 24.09.2013r.

5.Na posiedzeniach 7arządułł Ż013r orazŻ014r szeroko onawiąno zagadnienia

robót inw€stycyjlych nŁ terenie osiedlł oraz związanych bezpośredoio z



warutrkami ł}ytołTmi spoleczności osiedla i miasta w tyB :

_zmiany w zakresie gospodarki odpądami w Gmini€
-wprowadz€nie now€j taryfy na dostawę wody oraz taĄ.ry za zralt ścieków
Zwracaiąc uwagę na przyczyny iei rvzrostu
-rea|izacji inwesłcji l_etapE budowy chodnika wzdłuż ul.Legionów na odcinku
od ul.Renarda do ul.węglowej
- realizacji przebudosY przepustów wodnych pod ul.Legionów w rejonie od
ul.Cmentarnei do Starej Winiarni
- rozpoczęcie realizacji budory pompowni przy ul.Weneckiej oraz rozpoczęcie
prac projektowych ponpowni powodziowej dla rejonu Ochodzy

6'w działaniaeh na rzecz spoleczćństrYa stosoY.ni€ do uchwał podjętych na
Ogólnych Z'ebraniach Mieszkańców w 20l2r oraz20l3ł Z'arząd osiedla
,,Dziedzice'' zorganizowal następując€ impr€zy integracyjne dla dzieci oraz
mieszkańców osiedla ;

w zakr€si€ imprez rekreacyjno rozĘ.wkowych dla dzieci zoĘanizowatro:
-imprezę 

''Mikolaj 
2013'' w dniu 6.12.2013r

-imprezę 
''Akt;.wny 

Dzień Dziecka 2014'' w dniu 7.06.2013r w Parku osiedla
Północ wspólnie z osiedlami ościennymi oraz I]M cz€chowic_Dźedzic.

w zakresie impr€z integracyjnych dla mieszkańców mrganizowano;
_spotkanie int€gr8cyjne s€niorów porrTżej ó5 roku Ęcia w dniu 30.11.2013r
-spotkauie dlą najstarsŹJch seniorów pow}zej 80 roku żYcia w dniu 8.12.2013r.

z wszystkich imprez sporządzane są Sprawozdania dołcące przebiegu samej
imprery' ilości osób ucz€stnicących potwierdzone lisĘ obecności, poniesionych
kosztów oraz sposobu rrTboru dostawcy produktów.

Przewodniczący zarządu Osiedla'Dziedzice''

Leszek Bolek
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