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sPRAwoZDANfE z lzrłłłr,NoŚcl ZARZĄDU oSIEDLA

,,DZrEbZf,cE"

ZA oKREs MIJAJĄCEJ KADENCJI
OD 28.06'2011r . DO 28.06.2015r'

w okresie sprawoz dzwcrym Zarząd pracował w skladzie :

L€szekBolek - przewodniczącyzarządu
Wojciech Murłs - z-ca pnewodnicącąo zarądu
Agnieszka Zagórska - sekretarz ząrządu
Dawid Kulesza - członek zarządu

Tomasz Kasprowicz - członęk zarządu
'! 

w okr€si€ tym odbyło się 3Gci posidzeb Zarądl prry średuiej frekwencji

łYynoszącej 809/0 na których podjęto 48 Uchwal.

oprócz załatwiania bieżących spraw organizacy.inych wynikających z statutu

osiedla Zarząd usiłował realizować przede wszystkim UchwaĘ oZ
Mieszkańców w zakresie zadań inwestycyjnych które winny były być

realizowane z budżetu Gminy .

Realizacja zadań wynikających z Uchwał oZ mieszkańców w Zakr€sie zadań ze

środków budżetu osiedla nie nastręczała więksrych trudności poza koniecznością

przemieszczania temaĘki zadań w sytuacjacb gdy podstawowa inwestycja nie

weszła do zadań Gminy na dany rok

W okresie sprawozdawczym działania Zarądu koncentrowały się przede

wszystkim na wiodących inwestycjach na t€r€ni€ osi€dla tj:

-budową kanalŁacji sanitarnej w rejonie ul.Waryńskiego
_budową wałów powodziowych na rzece Wiśle

-budową mostu na Iłownicy
-budową mostu na wiśle
-przebudową ulic: Kolista, Wierzbowa, ochodzka' Księż'a Grobel

Działania nakierowane byb/ przede wszystkim na uciążlix'ości rynikające z
realżacji łch inw€sĘcji dla mĘscow€j społeczności'

Dzialalia Zarządu konsekweninie koncentrorYały się przede wszystkim na

skutkach powodzi z 2009r oraz 2010r na terenie naszego Osiedla'

W 2012r w rvyniku fych działań powstały wr€szcie ,,Projekt przłpompowni wód

deszczowych dla ztewni przy ul.Weneckiej'' oraz ,,Projekt Kanału Ulgi

odprowadzającego wody deszcmwe z osiedli Renardowice i Barbara do rzeki

WisĘ wraz z Przeponpownią wód deszczowych do rzeki WisĘ'



W 2013r zrealizowana została budowa kanalŁacji deszczowej ul.Renarda wraz z
pełną wymiaoą trawierzchoi oraz budowa kanalizacji deszczowej dla

ul.Grabowiec i Wierzbowej.

W 2013r rozpoczęto wycinĘ drzew l_szy etap budowy chodnika wzdfuż ulicy

Legionów oraz zrealizowano przebudowę przepustu pod ul.Legionów w obrębie

ul.Cmentarnej.

w 2o14r $Tkonatro Etap I chodnika przy ul.Legionów o długości 247m wraz z

kanałem odwadniającym od ul'Renarda do ul.Węglowej oraz przebudową

przepustu pod ul.Legionów dla odwodnienia ul.Renarda'

W 2014r rozpocz4ta została btrdowa Kalału Ulgi dta osiedli Renardowice i
Barbara która zakończona została na przestrzeni czerwca 2015r.

w łytiązlkv' z tym że Budowa przepompowni wó'd d€szczovTch w 2015r ni€ będzie

realizowana a obecny przepust walory o średnicy DEOOnm w zd€cydowany

sposób będże przeciąźrony' na terenach dotychczasowej dewDi tj. ulice węglowa _
w obrębie DK1, Renarda, Źródlana, Legionów od uLCmentarna do sT'winiarni
zagrożeni€ powodziowe wzrośnie co najmniej dwukrotnie'

Wykaz zadań realżowanych z Budźrtu Gminy w obrębie osiedla Dziedzice wraz

z kosźami brutto ł}Tikając}'mi z przetaĘów 7ćstawiono w tabeli stanowiącej

załącznik Nrl ninĘszłgo sprawozdania.

W okresie upływającej kadencji Zarząd osiedla dysponował w kaź:dym roku

budżet€m wyooszącym 37 6l7.00zL

Na ogólnych Zebraniach mieszkańców budźpt dzielony byl ua konkretne zadania ..
oraz dofinansowania inw€słcji zgodnie z propozycilmi Z'lądu or z wnioskami

mieszkańców z pełnł aprobaą oz ct ztfi lae,ło k^żldorazowo zapis w Uchwalach

OZ mieszkańców.

W każdym roku reali"'owano lmpr€zy integracyjne ttla rlzieci tj' Dzień Dziecka

oraz spotkania z Mikołajem.

Koszt średniow roku 7 zAo,oDzl

W każdym roku realizowano Imprezy integracyjne dla Seniorów powlej óo-tego

roku życia ofaz Impr€zy int€gracyjn€ dla Najstarszych SeniorórY którzy ze

względu na stan zdrowia nie mogti wziąć udziału Y spotkaniu Seniorów'

Koszt średnio w roku 5 307'00zł



Z wszystkich imprez sporządzane są Sprawozdauia dotycąc€ Prz€biegu samej

imprezy' ilości osób ucz€stniczących potwierdzatre lisą obecności, dokumenty
poniesionych kosztów oraz sposobu wyboru dostawcy produktów.

W każdym roku dotowano OSP Dziedzice kwoĘ 5 000,00zł

coroezne koszł działalności statutowej to kwota 617,002|

W 201lr?o12r2013r dofiuansowano Dożynki gminne kwotą 10fi)'00zł
W 2013r dofinansowano t€atr mlrzyczny MoYimento kwotą 1 500'00zł

w 2014r dofinansowano t€atr muą.czly Movimento kwotą 1 400'00zl

W okresie mijającej kadencji zrealizowano nasĘpujące zadania objęte
uchwałami oZ mieszkańców z budiretu oŚi€dla.

W roku 2011 zrealizowano:
- dolinansowano zakup łodzi płaskodennej dla oSP Dziedźce
- dofinansowano remont instalacji CO w budynku OSP Dziedzice
- zrealizow ano czyszczenie rowów odwadniających ul.Cmentarna
ul.Renarda, ulŹńdlatra

W roku 2012 zrealizowano:
- dolinansowano zakup krzeseł dla oSP bńedziee
- dotinansowano projekt budorry parkingu przy ul.Legionów
_ zrealizowano zakup słupa ogłoszeniowego przy oSP Dziedzice
_ udrożniono główny ciek wraz z EycinĘ drzewostanu w obrębie
cieku odwadniającęo ul.Renarda,Źródlanacm€ntarna,Legionów
wraz z przepustami pod ul.Legionów

W roku 2013 zrealŁowano ;

_ }iTkonaLo gIówny prz€pust zbiorczy pod ul.Legionów w obrębie
wiaduktu kolejowego i ul.cm€ntarnej
_ rycinka drzewostanu po rachodni€j śiioiiie u!.ŁegisnóR' w
rfliązk|] Ż rozpoczęciem I etapu budowy chodnika la odcinku
ijd iil. R.eoarde do ul.Ięglow€j
- cryszczenie głównego cicku od ul-Cment*rnej do Stłłe; Wiłiarni

W roku 2014 zrealizowars :

-''i:rtn:'++ l=. i:'._l'4c'r'ę łhorinika .'vedłu;i ul'Legiolów Etap I
- : ''''.:.ii:n.) li:łrłlL'eł;q :+łu ec*'acniającego ul.Aslrów i L€śtrą

- wykotrano koDsefwacJę ri'ri u ii.'iiiuz ;'a.;'pu ;:;;r'j,.::-_ c

odwadoiającego ul,_*.i:E_isE !f zs
_łYłonano konserwację rowu przy łl.Weneckiej

5 0fi),0021

ó Ofi)'lX)zł

5 440'002ł

2 000'filzł
5 000'00zł
2 550'00zł

10 000'0$ż

10 000,0021

Ż 998'o0zł

2 000,0021

5 000'00zł

5 000'00zł

wykaz zadań ręalizutlljBj łil ' R':!i'd:_'

zestawiouo w tabeli sianc-';i1';ej =::ięr_'ł.i ii ; - łi:li.:;l;r;'l ili -+..---.. =.



Przewodniczący zarządu uczestniczył w Posiedzeniach Rady Miasta oraz

spotkaniach zwołwanych przez Burmistrza Miasta'

PodstawołTmi t€matami spotkań zwoływanych przez Burmistr'a były :

_realizacja ustawy śmieciowej a w zwiąku z tym wprowadz€nie zasad segregacji

oraz sposobu razlit'"'ania mieszkańców

_nomnowni D.połodziovych przy ul'węn€ckiej' na Wiśle oraz na ochodzy '

-:J#;;il;;;"-* inwestvciiiudory chodtrika po wscbodniei stronie

"'".*ń;l;;'*; 
przepustami pod ul'Legionów w rejonie ul'cm€ntartr€j'

ul.Renarda oraz Starej Winiarni
;;;;;;;;' oraz Lnafzłcję ściekową które ze wzgtędu na wzrost cen

jednostkołych butwersowaĘ mieszkańców'

Przewodniczący Zarząrlu osiedla',Dziedzice''

teszek Bolek


