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Urząd Miasta

Czechowice - Dziedzice

Pl' Jana Pawła ll

spraWozdanie z ogólnego Zebrania MieszkańcóW osiedla ,,Północ"

w dniu 19"09.2014 r.

Dnia 19'09'2014 r' W sZkole Podstawowej nr 7 , o godz' 17'00 odbyło się coroczne
Zebranie Mieszkańców osiedla,,Północ"' Zebranie prowadzilprzewodn]cŻący osiedla EdWard
BucŻek, Wedh]g Wcześniej prŻyjętego porZądkL] zeb.ania. Po poWitanlu n]]eszkańcóW i

lnprosZonych gości, Wybrano sekretarza Żebran]a, któryrn poprŻeŻ glosoWan]e zostal czlonek
ZarŻądu - Miroslaw Zając' W spotkanlu wzięło udział 33 mieszkańcóW osledla oraz Boście
ZaprosŻeni /]jsty miesŻkańców izaproszonych 8oścl W załączeniu do sprawozdan]a/' Wśród
gości Żaproszonych obecni bvli; Marian Blachut - Burmistrz, PaWeł Mrowlec Ż La

Burm]strza, Darnian żelazny _ PrzewodnicŻący Rady Mlejskiej, Marek Biernot - asp. sŻt. Kom

'Po|]cjj, Leszek czopek - kler' Ref' straży Miejskiej, AndrŻej Rzepka Prezes PW i <, sylw]a
5Wierkot Kjer' Dziai. Adminlstracj] cSM, Marek szotek _ Gazeta cŻechowicka oraŻ
dVrektorŻy bądż przedstaw]cle e placóWek oświatowych dŻlałających na terenie osiedIa bądź
W je8o sąsiedztwie. W dalszej koiejnoścl porządku zebranla, to odczytanie sprawozdania Z

poprzedniego spotkan]a mjeszkańcóW Ż dnia 20'09'2013 r' isprawoŻdania Żarządu za okres
spraWozdawcŻy od 20'09'2013 r' do 19'09'2014 r' oraz ich przeglosowanle' sprawozdania
zostaly przyjęte przeŻ Błosowanie jednoglośnie z uWa8ą kontynuacjl tematu remontu
chodnika prŻy ul. sŻkolnej pomiędzy ul' l(rZanowskiego iWYsplańskiego' Po prŻegłosowaniu
sprawozdań prŻewodnlcZący osiedla W paru slowach prŻedstawii Żakres prac jakie pozostaly
do Wykonania, aby ca1kowicje Zarnknąć rn]jający rok inwestycyjnv na naszym os]ed]U,

/wybrukowanie n']lejsc parklngowych na u ' Makuszyńskiego, profilowanle zjazdu do ul'
Asnyka/oraz przypomniał mieszkańcom o inWestycjach, które Wykonane W granicach osiedla
;.nacŻn]e poprawlly jego WiŻerunek' /remont ul' szkolnej, nowe nakładki asfa|towe na u]'

Hutniczej i Kochanowskiego, rondo u Żbje8u ul' Narutowicza, TraU8Utta, Dżymały /' Następny
punkt porŻądku Zebrania Zosta1 przesUn]ęty i w pierwszej ko ejnośc] padły propozycje zadań
do budżetu miasta na 2015 r' /lista proponowanych zadań dołączona do sprawozdanió/ W
tym rnomencle m!e5?kaniec ul' Asnvka p' cŻeslaw Mat|ak Wręczył p' Burmistrzowl petycję
mieszkańcóW w/rł u icy' Treść prŻekaŻanej petycji nie została odczytana podcŻas zebrania,
rdynie przekazujący zasugerow.l p' Burn]istrzow] jak i zebranym, że jest pi na potrŻeba
odprowadzenja nadm]aru Wód podcŻas intensywnych opadóW, sugerując sposób ]kw]dacji
po]awiającego 5ię tam roz|ew]ska, co też Żna azło się w propozycjl do proponowanych ŻadŹń
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do budżetL] miasta- Propozycje Żadań ] ich finansowanie do budżetu osiedla na 2015 r-

ponownie 5potkały się Z nowymi proporcjami procentowymi. Pan LudWlk sŻkowron
zaproponował padzlal; I0% budżetu na impreŻy inte8racyjne l dotacje do placóWek
ośWiatowvch, 40% na remonty j inwestycje' PropoŻycja ta nie Zna]azła poparcia Wśród
ucŻestn]kóW zebrania i podzia1 finansowanla zadań osjedlowych będŻie na zasadach
uzgodnionych na Żebranju mieszkańcóW W dniu 20.09'2013 l' /2oya budżelu imprezy
lntegracyjne dotacje dla placóWek ośWiatowych,30yó |a remonty ] inwestycje/. Następnie
prŻystąp]ono do zglaszania Żadań do rea iŻacji na 2015 r. i podziału budżetu jako
zabeŻp]eczenie ich finansowania' /lista zadań ikwot do}ączona do sprawozdania/' calość
propozycji jako jedną uchwałę przegłosowano jednogłośnie' ostatnie 8łosowanie, to
upoważnienie zarządu do zn']lan zadań ] dysponowanie kwotami na ich realjzację W roku
budżetowym 2015' Uchwałę p rzegłosowa no jedno8iośnie udzie]ając upoważnienia' ostatnim
! końcowym punktem Żebrania, to pvtania do zaproszonych gości' Wśród Wie u tematóW,
powraca jak co roku przejęcie l stan technicznY tunelu kolejowego, przejęc]e ul' Francuskiej
od PKP, poprawa nawierzchnl na placu zabaW parku ,,Północ", remontu naWierzchn]
chodnika przy ul' Narutowicza i podtapiania prŻyleglych posesj], nienajlepszy stan
nawierzchni ul' NorWida ]Asnyka, popraWa stanu kanalizacji iszukania rozwiąŻana
odprowadzenia nadmiaru Wód opadowych z terenóW za ewowych, zbyt dUże opłaty za Wodę
iścieki, spoŻywanie alkoho]Li W miejscach publicznych, prob1emy z odbiorern dużych
gabarytów ] spaIaniem mater]ałów toksvcŻnvch W prVWatnVch kotłownia.h'
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Do sprawozdania dołącŻono ;
1' PorŻądek ogó]ne8o Zebrania MieszkańcóW
2' osiedle ,,Pólnoc" _ zadania l kwoty na realizację na 2015 r'
3' Propozycje zadań do budżetu Miasta na 2015 r'
4' Lista mieszkańcóW igości na zebraniu w dniU 19'09.2014 r'

5' spraWozdani€ ZarŻądu osledla,,Północ'' za okres 20'09.2013 l._ 19.09'2014l '



Porządek ogólnego Zebrania Mieszkańców 19.09'2014 r.

1'otwarcie Zebranja i powitanie 8ości

2'stwierdzenie praWomocności zebrania

3'Wybór 5ekretarŻa zebrania

4. odczytanie sprawozdania z dnia 20'09'2013 r' i przegłosowanie

5' odczytanie sprawozdania Zarządu za okres 20.09'2013 _ 19.09'2014 r' - przegłosowanie

6' Podział budżetu osiedlowe8o na 2015 r' /propoŻycje zadań do rca|lŻac)i plzez zarząd

osied]a/ przegłosoWanie

7' Propozvcje mieszkańcóW do budżetu miasta na 2015 r'

8' lJdŻielenie ZarŻądowi upowaznienia do dysponowania rezerWą budżetową

9' DYskusja ]zakończenie zebranla
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