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ogólnego zebrania Mieszkanców osiedla ,,Renardowice" w czechowicach - Dziedzicach
z dnia 20.09.20l7 roku.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarądu Osiedla ,,Renardowice'' za rck 20t6 i 2017

.

ogólne Zebranie Mieszkanców osiedla ,,Renardowice" działając na podstawie §6 ust. 2 pkt. 3
Statutu Osiedla ,,Renardowice" w Czechowicach - Dziedzicach

postanawia
przyjąć sprawozdańe Zatząd,,t Osiedla ,,Renardowice" za rok 201ó
załąsmik do niniejszej uchwĄ.
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z działalnościZarządu Osiedla ,,Renardowice'
Dziedzicach za ol<res 22.09.2016 _ 20.09.2017

ZARZĄD OSIEDLA

Zarząd Osiedla ..Renardowice" na przestrzeni roku odbył 12 pogledzeń. Odbywaly się
one w pierwszą środęmiesiąca oraz według potrzeb o godz. 18W w GP nr 1przy ll.
Polnej 33, czyli w siedzibie Zarządl Osiedla, natomiast w miesiącu lipcu i sierpniu w
siedzibie GSW ,,Silesia" przy ul. Bocznej 20.
Ponadto w każdą pierwszą środęmiesiąca (za wyjątkiem lipca i sierpnia) pełniono dyżury
dla mieszkńców Osiedla, które są dokumentowane w ksiąźce dyżurów.
Co więcej, raz na miesiąc Przewodniczący Osiedia wraz z Wiceburmistrzem Pawłem
Mrowcem odbywali wizję w terenie w celu przyjrzenia się bieżącym problemom
mięszkańców.
Ptzez cały okes sprawozdawczy wszystkie uwagi mieszkńców byĘ przekazywane
jednostkom Urzędu Miasta, Starostwa Bielskiego or.ż Policji i StraĄ Miejskiej.
W kadencji żOt6l2017 Zarząd Osiedla wystosował 4 pisma do ins§,tucji publicznych
i osób prywatnych oraz podj$ cńery uchwaĘ:
Uchwała nr 1 w sprawi e przemaczenia środków finansowych z rezerwy w kwocie
1 000,00 zł na ,.Spotkanie integracyjne emeqĄów, rencistów i inwalidów" - kwota
1 000,00 zł.

Uchwała nr 2 w sprawie zmiany nazwy zadalia z,,Dobudowa lampy przy ul. Węglowej"

w kwocie 1 500,00 ń. na zadanię ,,Projek1 dobudowy 1ampy oświetleniowej przy

u1.

Węglowej" w kwocie 1 500,00 zł.

2.

Zarząd Osiedla ,,Renardowice" ze środków budźetu Osiedla na rok ż016 - 2017
zrealizował następujące zadania:

a)

Projekt dobudowy lampy oświetleniowej przy ul. Węglowej, wartośćzadania
1 500,00 zł.

b) Zakq

c)

d)
e)

I
g)
h)

i)
j)

i montaż stojaków na rowery, wartośćzadańa2 000,00 zł.
Spotkanie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które odbyło się 26.11.2016 r.. wartość
zadańa l 000,00 zł.
Paczki dla 40 dzieci z rodzln ubogich Zabaula Mikołajkowa, która odbyła się
05.12.2016 r. w Gimnazjum Publicznlłn nr 1, wartośćzadania ż 000,00 zł, kosź
jednej paczki - 50,00 zł.
Paczki dla 20 mieszkańców pozostających w trudnej sJtuacji finansowej i losowej,
warlośćzadania 2 000,00 zł, kosztjednego bonu - 100,00 zł.
Spotkanie opłatkowe Seniorów Osiedla ,,Renardowice", wańośćzadania 5 000,00 zł.
Spotkanie odbyło się 08.12.2016 r. i wzięło w nim udział 100 mięszkańców.
Wspólne kolędowanie Mieszkańców Osiedla ,,Renardowice", wańoś zńania
1 000,00zł.
Spotkanie odbyło się 14,01.2017 r. i wzięło w nim udzial 80 mieszkńców.
Miejski Dzień Dziecką zakup koszulek, wartośćzadania 3 000,00 zł.
ImBreza odbyła się w dniu 10.06.ż017 r. w parku na Osiedlu ,,Renardowice".
Spotkanie ,,Griltowanie z piosenką" dla mieszkańców Osiedla, wartośó zadania
2 400,00 ń.
Spotkanie odbyło się w dniu 12.08.2017 r. w parku na Osiedlu ,,Renardowice"
i wzięło w nim udział około 220 mieszkńców.
Zakup wyposżenia śWietlicydla Gimnazjum Publicznego nr 1, wartośćzadania
I250,00 zł.

i

ó

k)

Zakup dziennika elektroniczrego dla Szkoły Podstawowej nr 2, wańośó zadania

1)

Zakup szafek ubraniowy ch oraz zabawek dla dzieci z Przedszkola Publicznego rrr 7,

1

000,00 zł.

wartośó zadania 1 000,00 zł.

m) Zakup sprzętu RTV (wieża z CD, MP3) oraz zabawek dla Przedszkola Publicznego

n)
o)
p)

nr 10, wartośćzńańa 1 000,00 zł.
Zakup munduru bojowego dla strażaków Ochotniczej StraZy PoZamej w Dńedzicach,
wa ośćzadania 1 500,00 zł.
Zakup ubrań dla Pń i Panów z Chóru Moniuszko-MDK, wartośćzadańa 1000,00 ń.
Działalnośóstatutowa, zakup 3 sż, termosów 16 l,, wartośćzadania 597,00 zł.

Do zrealizowania pozostały następujące zadania:
a) Wykonanie nakładki na ul. Brzechwy, wańośćzadnia 15 000,00 zł. (termin
realizacj i miesiąc listopad),
b) Przebudowa ul. Jasnej cz. II, wartośćzaduńa 15 000,00 zł. (termin realizacji do 22
listopada),
c) Paczki dla dzieci z rodzin ubogich (Mikołaj), wańośćzadania 2 000,00 zł.
d) Bony dla mieszkńców pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej,
wartośó zadania 2 000,00 zł.
e) Spotkanie opłatkowe dla seniorów-, wartośćzadania 5 000,00 zł.

3.

Ponadto na wniosek Zarządu Osiedla zrealizowano następuj ące zaduia:
a) obniżono krawężniki w parkingu wzdłużu1. Szkolnej blok nr 47,
b) zabudowano 2 stoły do gry w szachy,
zńatano dziury w rejonie Osiedla ,,Renardowice",
d) pomoc OPS w zaproszeniu samotnych mieszkńców Osiedla na Gminną Wigilię.

c)

Do zrealizowania pozostały następujące zadania:
a) wykonanie dodatkowych miejsc postojowych tj. od '16 do 24 w rejonie pętli
autobusowej przy ul. Michałowicza blok nr i3 - termin do końca listopada,
b) wykonanie kotw pod stajeŃę boźonarodzeniową - termin do końca listopada,

4.

Zarząd Osiedla,,Renardowice" skierował do Burmistrza 30 wnioski o:
a) pilne przycięcie żyrłopłotuna placu zabaw, gdyż pneszkadza on w spacerowaniu po
alejce * zrealizowany,
b) ustalenie terminu spotkania Burmistrza z mieszkńcami ul. Liszki, ul. Św. Barbary
oraz pozostałymi miesżńcąmi, których posesje ptzylegają do cięku młynówki na
odcinku od ul. Jasnej do u1. Węglowej,
rozpatzenie możliwościłykonania 3 miejsc postojowych przy ul. Michałowicza
(blok nr 1 1, od strony parku) - koniec roku 2017.
d) dobudowę lampy oświetleniowej przy ul. Kossaka - re alizaila 2018 t.,
e) zakup 3 sń. termosów z bud,żetu ,,Działalnośćstatutowa" - ztealizowany,
ustalenie nowego terminu spotkania Burmistrza z mieszkańcami ul, Liszki, ul. Sw.
Barbary oraz pozostaĘmi mieszkańcami, których posesje przylegają do cieku
młlłrówki na odcilku od ul, Jasnej do ul. Węglowej - zrea|izowany,
g) zabezpieczenie zriszczonej studzienki prz,v ul. Łagodn ej - przy działce na zbiegu ul.
Łagodnej z ul. Michałowicza - złealizowany,

c)

f)

h) pilne zńatańe dziur w jezdni

według załącznika dołączonego do protokofu zrealizowany,
posprzątanie liści igliwia zalegającego na drodze wzdłuż GP
1 od ul.
Michałowicza do Parku - zrealizowany,
pilna naprawa ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania ul. Łagodnej do ul. Szkolnej zrealizowany.
k) pilne wykonanie zabezpieczenia zjeżdżalni na placu zabaw w Parku na Osiedlu
,,Renardowice",
wykonanie 4 miejsc parkingowych przy ul. Łagodnej blok nr 16 - koniec roku 2017,
m) pilne wykonanie wiaty postojowej dla mieszkańców oczekujących na autobus przy
Michałowicza - ztea|izow any,

i)
jl
l)

i

-

n)
o)

p)
q)

r)

s)

t)

posprzątanie liścizalegających wzdłuz chodnika i płotu SP 2 przł ul. Węglowej,
wniosek pana Heruyka Foltyna - zostaną usuniętę w najbliższlłn cŻasie,
przygotowanie wstępnej koncepcji miejsc parkingow}ch
rejonie dróg
_
przylegających do parku * IZD zleci opracowanie koncepcji pĄektowej,"
pilne usunięcie głębokiej wyrwy w nawierzchni ul. PohÓj - 21g.l1r.wan-,
pilne usunięcie dziur w nawierzchni ul. Łagodnej - zrealiŻowany,
rozwaźenie wymiany chodnika asfaltowego na kostkę brukową przy ul. szkolnej blok

w

nr47,
pilne przycięcie żywopłotu wokół placu zabaw w parku na Osiedlu,,Renardowice"

realizacj a wrzes ień} p

ńdziemik,

naprawienie ławki w parku na Osiedlu ,,Renardowice'' od str. ul. Morcinka ztea|izowany,
u) bardzo pilne wykonanie miejsca do grillowarria w parku na Osiedtu ,,Renardowice'' rcalizatla 2018 t.,
v) pielęgnację drzew w pasie drogowym ul. Łagodnej bloktt 22 , rea]izacja wrzesień,
w) pielęgnację drzew na dzialce miejskiej ptzy ul. Gómej naprzeciw posesji
państwa Sikorów - realizacja 2018 r.,
x) interwencje StraĄ Miejskiej na posesji przy ul. Wybicki ego 2 - z*Jócanie spokoju
prz:z zamieszkujących opuszczoną posesję bezdomnych rializowany,
y), wykonanie projektu przebudowy ul. Baczyńskiego,
z) wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłu;z u|. Szkolnej od ul. Węglowej do ul.
Hożej,
aa) wykonanie odwodnienia dla mieszkńców ul. Bajeczn ej i garaĘ przy ul.
Wyspianskiego,
bb) pĄekt budowy parkingu przy ul. Łagodnej blok nr 22,
cc) zabudowa kamery w GP-l na wejściugłównym,
dd) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzrya sztucznego na placu zabaw w parku
na Osiedlu,,Renardowice".
5.

6.

Zarząd, zg}aszał do Urzędu Miejskiego bieżące problemy takiejak:

a)
b)
c)
d)
e)

spalone Zarówki w lampach,
zniszczone, wyłamane znaki drogowe,
wyciŃa drzew,
zwiększenie częstotliwości wykaszania traw na terenie Osiedla,
naprawienie 2 szt. opadniętych żagli na placu zabaw.

Zatząd w dniu 29.03,2017 r. dokonał wizji lokalnej, podczas któĄ sprawdził stan
wszystkich dróg na terenię Osiedla. Uwagi z wizji zostały ujęte we wnioskach rł,
protokole nt 4 z dńa 05.04.201'| r., do którego dołączono zaLączńk protokołu z wizji
lokalnej.

7.

8.

9.

zatząd osiedla na prośbępolicji wskazał miejsca zagrożone na osiedlu ,,Renardowice" w
wyniku czego powstał ,,Plan dzińańa priorytetowego dla rejonu służbowegonr C-3 na
okes od 01.02.20|7 do 31.07.2017 r." W wyniku powyższych dzińń |0.05.2017 t.
odbyło się spotkanie Mieszkańców Osied]a ,,Renardowice;' z mł. ASP. Kami]em
Chrapkiem - dzielnicowym osiedla.
Zarząd, w dniu 26

.07 .2017 r . przeptowadził komisyj ny przegląd stanu oświetlenia i ławek
parku na terenie Osiedla. |Jwagi z wizji zostaĘ zgłószone do Wydziału InweĘcji i
ZatządllDtogami.

Przewodniczący Zarządu Osiedla ..Renardowice":

a}

b)

z

y

zorganizował spotkanie mieszkańców
burmistrzem
sprawie plałowanej
inwestycji ,,Przebudowa Młynówki na odcinku wzdłużul. Św. Barbary od ul JasneJ
do ul. Węglowej" w dniu 09,05.2017 r.,
spotkał się z prezesem PWiK Andrzejem Rzepką w sprawie omówienia wstępnej
koncepcji rozdziału zlev,łri kanalizacji deszczowej z Ęonu ul, Górnej, Łagodnej,
Ligonią Staffa, Brzechwy, Michałowicza, Gałczyńskiego, Lompy, WitkiJ-i""o,
Szkolnej, Okrzei, Wysockiego,

c)
d)

na bieżąco przedstawiał wiceburmistrzowi Pawłowi Mrowcowi wnioski zgłoszone
podczas dyźurów,
spotkał się z naczelnikiem Wydziału IZD w sprawie realizacji zadń ujęĘch w
propozycjach Ogólnego Zebrańa Mieszkańców do budżetu Gminy narokz}I7:
-* wykonanie nakładki ul. Brzechwy - rcalizacja zadania do końca listopada,
wykonanie przebudowy ul. Jasnej etap II - realizacja zadania do końca listopadą
oraz pozostałych zadń na rok 2017:
miejsc do parkowania na pętli autobusowej przy ul.
- wykonanie dobudowy
Michałowicza * realizacja zńanla do końca listopada.
- wykonarrie 3 miejsc do parkowania przy ul. Michałowicza blok ra 11 - rcalizacja
zadania do końca roku.

-

wykonanie 4 miejsc do parkowania przy ul. Łagodnej blok nr 16
zadania do końca roku.

-

Przewodniczący Zarządu nabieżąco monitorował działańe kanału ulgi oraz pompowni.

10.

l1. Zatząd na bieżąco monitoruje kwestie zńęane z gospodarką odpadami
zgłasza problemy mieszkańców burmistrzowi.

i

na bieżąco

Czechowice-Dziedzice, dnia 20.09.2017 r.
. .,...

realizacja

:

.

:

. . . . . . . .

: :

.

j.i.,.
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