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-

,,

działalnośćstatutowa plan 963,00 zł,, wykonanie w całości,

PP nr 11 - wymiana drzwi wejściowych plan 4.000,00 zł., wykonanie w całcści,
zakup spzętu spońowego dla GP nr

2

plan 1.300,00 zł., wykonanie w całości,

dotacja do MDK, chór Moniuszko, plan 2.000,00 zł., wykonanie w całości,
dotacja dla MDK, teatr muzyczny Movimento, plan 1.300,00 zł,.wykonanie w
całości,
dotacja do MBĘ plan 1.300,00 zł., wykonanie w całości,

wymiana nawierzchni chodnika/ ulicy pomiędzy GP nr 2, a garażami, boczna ul.
Sobieskiego - '10.000,00 zł. wykonanie w całości,

-

wymiana ogrodzenia od strony ul. Ogrodowej w SP nr 5, - 5.000,00 zł., wykonanie
w całości,

-

dotacja dla OSP u. Barlickiego, plan 1.300,00 zł, wykonanie w całości,

-

wykonanie oświetleniapzy ul. Bratniej, plan 4.000,00 zł., wykonanie 3.295,21 ż.,
pozostało 704,79 ż.,

-

Piknik Rodzinny plan 11.600,00 zł., wykonanie 3.568,00 zł., pozostało 8.032,00 zł.,
przesunięte środki na Mikołajki dla dzieci ( wyjazd do Zatoru );

-

W

2016

Dzień Rodziny w SP nr 5, plan 700,00 zł., wykonanie 696,15 zł., pozostało 3,85 zł,,
Dzień Rodziny w SP nr 5, plan 800,00 zł. ( foto - budka ) , wykonanie w całości,
remont szkolnych korytarzy, pańer, plan 6.000,00 zł., wykonanie w całości,

PP nr 8, remont parkingu - wjazdu do budynku, plan 4.000,00 zł., wykonanie w

całości,

§potkania kulturalne, w tym Mikołajki 2016 wyjazd 80 dzieci do Zatoru, Park
Swiętego Mikołaja ( 10 grudzień 2016 ), plan 8.032,00 zł., wykonanie 11.432,00 zł.

-

spotkanie ońtkowe dla Seniorów 69+ plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.100,00 zł,
(wrazz upominkami ),

-

zakup tablic ogłoszeniowych, plan 2.800,00 zł., wykonanie w całości,
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rezerua 8.700,00 zł., wykonanie w całcści( przesunięte środki uchwała mi Zaządu
na wlw zadania-

W roku 2016 mieliśmy 9 zebrań Zaządu, podjęliśy11 uchwał, w każdą pierwszą środę
miesiąca odbywały siędyżury w godz. od 17.00 do 1B.00, w SP nr 5.
Odbył się kolejny obchód osiedla, aby zobaczyć, porozmawiać z mieszkańcami co ich
nuńuje.

zajęliśmy także stanowisko wysyĘąc pismo do pana prezesa spółdzielni Mieszkaniowej
w Cz - Dz,, w sprawie:
modernizacji chodnika pomiędzy blokami pzy ul. Legionów 101.103 i 105 oraz
uzupełnienia nasadzeń żywopłotu w w/w ulicy, głównie za blokiem 103

-

-

niwelacji terenu ijego pzygotowanie pod plzyszłe miejsca parkingowe pomiędzy
blokiem pzy ul. Legionów 101 , a blokiem przy ul. Klaszto rnĄ 24.

Prośbęnaszą rozpatzono pozytywnie, za co serdecznie dziękujemy.
zwróciliśmy się także do piMu w sprawie nieuzasadnionego zawłaszczenia parkingu
ulicy Jagiellońskiej przez właścicielawarsźatu, serwisu naprawczego samochodów,
odpowiedź w w/w sprawie udzielona zarządowi osiedla budzi wiele wątpliwościi nie
rokującej żad nego r ozwiązania.

pzy

Składaliśmyprotest do Starostwa w sprawie budowy 6-kondygnacyjnego budynku przy ul.
Wesołej. Protest dotyczył przede wszystkim wysokości budynku ( 6-kondygnacji ), która
spowodowałaby zacienienie okolicznych budynków.
Mieliśmyspotkanie z mieszkańcami z ul. Chopina, w sprawie montażu progów
zwalniających w dniu 30.03.2016r. ( za głosowało 5, pzeciw B ).Progi złvalniające nie
zostały zamontowane, ma być postawiony znak - ograniczenia pę_dkości.

Pzewodnicząc a Zarz:ądu Osiedla ,, Centrum ,, żożyławniosek o naprawę, modernizację
skorodowanych barierek, bądź wymianę na nowe przy skrzyżowaniu ulic Legionów,
Klasztorna i Chałupnicza. Osobiściepilotowała w/w zadanie z pozytywnym efektem dla
mieszkańców. Wykonano nowe barierki tuż pzed świętami Bożego Narodzenia 2016 roku,
za co serdecznie dziękuje w imieniu Zarządu i Mieszkańców.
Drugi wniosek, prośbao poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul.
Legionów, na światłachkołr lodziarni. osobiście złozyłapismo do straży Miejskiej, kopię
na Policję, prosząc o częstsze patrole.

złożyliśmyprośbędo uM w celu poprawy bezpieczeństwa o naprawienie, zabezpieczenie
poboczy mostu na końcu ul. Stawowej ( wykonano ) i mostku przy ul. Chałupniczej ( przy
ul. Chałupniczej w roku 2017 ma być wykonywany przepust i remont mostku ).
Złożyliśmyprośbę do UM|G o niezwłoczne, w trybie pilnym, o mocne przycięcie drzew
przy ul. Legionów począwszy od świateł,na wysokości lodziarni w kierunku Starej
Kablowni, gdyż zagrażajązdrowiu, a nawet życiu, zwłaszcza przy silnych wiatrach
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przechodniom i jadącym pojazdom-

Zożyliśmyrównież pismo w sprawie poprawy bezpieczeństwa, o namalowanie pasów o ile
to możliwe w połowie drogi, na ul. Mazańcowickiej, idąc od ul, Legionów
Ostatni problem jaki nuńuje Mieszkańców to przepust plzy ul. Stawowej, a właściwiejego
przebudowa. Wielokrotnie na ten temat osobiście Przewodnicząca rozmawiała z Panem
Burmistrzem Mrowcem i w/w zadanie jest w trakcie realizacji, a właściwiena ukończeniu.

Organizowaliśmy również społecznie Mikołajki, odwiedziliśmy Uząd Miasta, Policję, a
przede wszystkim dzieci z przedszkola nr 5, 8, SP nr 5 oraz Dom Dziennego Pobytu i Dom
Pomocy Społecznej ,, Złota Jesień ,,. Każdy pensjonariusz otrzymał z rąk Świętego
Mikołaja, Diabełków Aniołków i Jego Pomocnicy czekoladę, były również pamiątkowe
zdjęcia:)

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Mikołajki dla naszych dzieci ( wyjazdowe
opłatkowe dla Seniorów 80+ w Dworku Eureka.

)i

spotkanie

Bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, za miłą i ciepłą atmosferę.
Oba spotkania uważamy za udane, wpisały się w nasz kalendarz, radośćw oczach dzieci,
ich Rodziców i Seniorów jest dla nas BEZCENNA.
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