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Sprawozdanie z ogó|nego zebrania Mieszkańców osiedla ''Póinoc''

w dniu 18.09.2015 r.

W dniu 18-09'2015 r' W 5Zkole Podstawowej nr 7, o godŻ' 17'00 odbyło 5ię ogó ne
ZĆbranie MiesŻkańcóW osiedla 'Północ'' Zebran]e, iak co roku prowadŻił przewodniczący
o5]edla EdWard BLlcŻek, WedłU8 WcŻeśniej prŻyjętego porządku zebrania/ dołączony do
sprawozdania/. W zebraniu Wzięło udzjał 36 mlesŻkańcóW osiedla i8oścle Żapro5Żeni / lista
dolączona do sprawozdania/. Gośc] zaprosŻonych reprezentowali; Marian Błachut
BUrmistrŻ, PaWeł Mrowiec _ Ż ca BurmistrŻa, Damian Żelazny - PrzewodnicŻący Rady M asta'
EVja Kmieclk' WronowicŻ ' Radna PoW]atu, Leszek Czopek staż Miejska, Marek BierJ]ot
KM Policjl, KatarŻyna Drobik Ż_ca dyr' sP nr 7,Andrzej Nocoń PreŻes CSM, Alicja Gach'dY!-'
PP nr 9, Marek szotek _ Gazeia Czechowjcka, oraz Mirosław Lis _ osiedie "Renardowice' '
lllieszkaniec' Po powitaniLi mieszkańcóW,2aprosŻonych gości i5tWierdŻeniU praWornocnosci
uabrdlia, Wybrano sekretarza, którym jak co roku Żostał Mirosław Zając Ko ejne pUnkty
Ż-"brania, to odcŻytanie sprawoŻdań z 08ó]nego Zebrania MieszkańcóW Ż dnia 19'09 2014 r."j

5p[awoŻdania Zaftądu Ża okres od 19'09'2014 r' do 18'09.20:L5 l' 5prawoŻdania Żostały
prŻyjęteiprŻegło5owanejedno8łośnleprzezmieszkańcówosiedla'PoprzyjęciU5praWoŻdań,
prŻysiąpiono do propoŻycji zadań zgłaszanych przeŻ mieszkańcóW osiedla do
przysŻlorocznego budzetu osiedloweBo oraŻ kwot na ich realizację' Wstępnle
przewodniczący osiedla poprosil zebranych, aby kwoty na imp.eŻy integracy]ne/ DZleń
DŻiecka, spotkanie NoWoroczne senioróW/ idotacja dla oSP ''DŻiedŻice' nie Ule8aly zmianie'
prlyjmując sur.y ubiegłoroczne' Mając do dvspoŻyc]i na 2016 r' kwotę 46'954 Z1, rniesŻkańcV
osied a obecn] na spotkaniu zdecydowal1 2l3 p.zyznane] kwoty przeŻnacŻyć na inwestycje
131.302 zIl, a 1/3 na dotację dla placóWek ośWiatowych, mpreŻ integracyjnych i osP
'DŻ]edz]ce" /15'652 Żł l ' wykaz zadań l kwot na realizację dołącŻono do 5prawoŻdania. PrŻ_"d
przystąpieniem do propoŻycji Żadań iich zabeŻpiecŻen]em finansowym na 2016 r', pac]ln

propozycja pana Ludwika szkowrona o utrŻyman]u ubie8łorocŻnego budźetu na inwestycję
/]3'50a 7i/. PropoŻycji tej m]eszkańcy nie za akceptowali, 8łosując 13 głosóW Ża, 22 prŻeciw'
PropoŻycje z8łosŻonych Żadań do budżetu osiedlowego z zabezpieczeniem finansowym na
2016 r' przeglosowano jako jedną uchwałę 30 głosóW Ża j 4 glosv prŻeciw' ZgłosŻone
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propoZycje Żadań inwestycyjnych do budżetu o5iedloWego pokrywają 5ię z propozyc]ami do
bL]dŻetu miasta. są to inwestycje nie tylko kosŻtowne, ale 1 W]eloletnie W swej realiZacji'

1. remont ul. Asnyka projekt
2' remont ul' Fredry _ /wodociąg, kanaliu acja, nakładka asfaltowa/
3. remont ul. Norwida /nakiadka asfaltowa, kanalizacja/
4' chodnik ul' NarutoWicŻa ' kolejny etap oraz profilowanie prŻekładka istniejące8o

od zakładu energetycznego'
5. kolejny etap przebudowy miejsc postojowych na ul. Szkolnej w rejonie ulic

KrŻanoWskiego, Wyspiańskiego'
6' Wykonanie nakładki asfaltowej na u]. bocznejTrau8utta równoległa do ul'

Baduszkowej.
7' Wyproiilowan]e ul' LenartowicŻa'

Propozycje inWestycyjne do budżetu miasta /osledla, Żostały prze8łosowane jedno8łośnie

]ako koiejna UchWała' Kolejność wyboru inWestycji izabezpieczenie środków finansowych na
realiŻację podejmie nowy Zarząd Wybrańy W styczniu 2016 r' ostatn]a uchWała podjęta prZez
miesŻkańcóW osiedla, to udŻielenie Upoważnienie ŻarŻądu do zmian Żadań i dysponowan e
kwotarni na ich realizację W roku budźetowym 2016'133 głosy za, I prŻeciw o
wstrŻym ujących/' N ajwięcej emocji W śród miesŻkańcóW, to dyskusja' PanoWie: Mat].k
Czesław, Szkowron LudWik poruszyli temat odnośnie 5kutecŻne8o odprowadŻenia nadmiaru
Wód opadowych Ż ul. Asnyka, Norwida iFredry' Pan Kotzian Piotr Żwrócił uwagę na
usŻkodzenia drena.ek podcŻas prac inwestycyjnych' PoŻatykane studŻienki kanalizacyjne na
ulicach HLltnicŻej i Kochanowskiego, to kolejny problem zgłosŻony prŻez p' Kacperską Annę'
ostatnim tematem z dziedziny za8rożenia powodŻioWego, to kontrowersyjne podłączenie
kanaliŻacyjne placówki handlowej 'Biedronka" do kanaliŻacj] W ul' A5nyka' Mjeszkańcy
osiedla są zainteresowani budoWą nowego pl"zed5zko]a z praWdŻiwego zdarzenia. ]stniejące
obecnie, nie spełniają W pelni WymosóW tego typu p]acóWek' Z dz:ledz:1ny utrŻymanra
porządku publicznego, pojawiły się uwagi braku kontroli placóWek handlowych przy ul'
Asnyka iw okolicy ''DziedŻica" o8ródek piwny, gdzie spozywa 5ię alkoho]' W śród Wielu
mniej5Zych lub większych problemów zgłaszanych przez miesŻkańcóW, na]WaZnle]sŻvmi
jednak są sprawy zabeŻpieczenia prŻec!WpowodŻioWeBo na terenie osiedla'
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Do sprawozdania dołączono:
1'porządek ogólne8o Zebrania MiesŻkańcóW 1B'09'2015 r'
''lłddnld lWoty nd reall"d(]ę nd /olb r'

3'5praWoŻdanje Zarządu os]edla "Północ'' Ża okres od 19.09
4'Iista obecności miesŻkańcóW i gości


