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1.W wyniku ustaleń w 2015r. na Zebraniu MieszkańcóW liczba członków
Zarządu Osiedla,, Centrum,, wynosi 6 osób, wrazz Pzewodniczącą lwoną
Stępień.
2. Na pierwszym

a

posiedzeniuZarządu, członkowie ukonstytuowali się w

następujący sposób:

Czesław Gazda (WicepŁewodniczący), Adam Leśnik(Sekretarz),
Barbara Adamska, Tomasz Jarczok, Danuta Kopeć - członkowie Zarządu.
Siedziba Zarządu: Szkoła Podstawowa Nr 5, Czechowice-Dziedzice, ul.
Klasztorna 21
Dyzury: kazda pienusza środamiesiąca w godz. 17.00 -18.00
Zadania wykonane od 19 września do 31 grudnia 2O17r.:

*

-

PP nr 11 - wymiana dzwi wewnętrznych, plan 4.0O0,0O zł., wykonanie

w całości,
PP nr
- budowa parkingu, plan 5.000,00 zł., wykonanie w całości,
dotacja dla OSP ul. Barlickiego, plan ,1.300,00 zł, wykonanie w całości,
przebudowa odcinka ul. Bratniej wrazz pzebudowąwjazdów do zespołów
garaży, plan 5.000,00 zł., wykonanie w całości,
Mikołajki w GP 2, plan 1.500,00 zł., wykonanie w całości,
pździernik - spotkanie integracyjne dla Seniorów, plan 1.000,00 zł.,
wykonanie w całości,
Mikołajki dla dzieci z Osiedla ,, Centrum ,,( 105 dzieci ), plan 10.000,00 zł.,
wykonmtie 9.998,01 zł., pozostało 1,99 zł.,
spotkanie świąteczno-noworoczne dla Seniorów, osób chorych
isamotnych, plan 17.500,00 zł., wykonanie 17.499,90 zł., pozostało
0,1Ozł,
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Kwota środków finansowych do wykozystania przezZarząd Osiedla
,, Centrum ,, na 2018r. wynosi 71.560,00 zł.

Po rozpatzeniu wniosków złożonych przez: Stowazyszenia, lnstytucje i
przez mieszkańców wybrano najbardziejtrafne i właściwedla mieszkańców
Osiedla propozycje i jednogłośnieMieszkańcy byli na tak, podjęli równiez
uchwałę, aby Zaząd w razie potzeb przesuwał środkifinansowe z rezenvy,
lub tworzył nowe potrzebne zadania i głosowali za:
a) działalnośćstatutowa plan 591,00 zł., zmiana uchwałą na 1.000,00 zł
( pzesunięte środkiw ciąu roku), wykonanie 261,70 zł., pozostało
738,30 zł.,
b) PP nr 11 - wymiana dzwiwewnętznych, plan 4.000,00 zł., wykonanie w
całości
- odgrodzenie drogi wyjazdowej od placu zabaw, plan 4.000,00 zł.,
c) PP nr
wykonanie w całości,
d) malowanie korytarza w SP nr 5, plan 4.000,00 zł., wykonanie w całości,
e) remont sali lekcyjnej w SP nr 8, plan 4.000,00 zł., wykonanie 3.999,99 zł.
pozostało 0,01ż.,
dotacja do MDK, chór Moniuszko, plan 2.000,00 zł., wykonanie w całości,
g) dotacja dla MDK, teatr muzyczny Movimento, plan 2.000,00 zł,.wykonanie
w całości,
h) dotacja dla MDK, zespoł Mażoretki, plan 1.500,00 zł., wykonanie w całości,
i) dotacja dla OSP ul. Barlickiego, plan 1.000,00 zł, wykonanie w całości,,
Dzień Dziecka w SP nr 5, plan 900,00 zł., wykonanie 897,33 zł., pozostało
2,67 zł.,
k) Piknik Rodzinny , plan 4.560,00 zł., wykonanie w całości,
l) zasypanie dziur na ul. Mazanny, Wiankowej i Braterskiej, plan 1.000,00 zł.,
wykonanie w całości,
Noc Kultury plan 1.500,00 zł., wykonanie w całości,,
m) spotkanie integracyjno-kulturalne dla Seniorów ( Dzień Działkowca ), plan
1.500,00 zł, wykonanie w całości,
n) dotacja Towarzystwa Pzyjacioł Czechowic-Dziedzic - ,,Obchody 1O0Jecia
nadania praw wyborczych kobietom", plan 1.000,00 zł., w realizaĄi,
o) malowanie istniejących koszy na śmieci( 1.400,00 ż.) oraz staĘ tablicy
informacyjnej przy ul. Konopnickiej ( 565,80 ź, ) na terenie osiedla, plan
2.000,QP zł., wykonanie 1.965,80 zł., pozostało U,20 zł.,
p) projekt i montaz lampy pzy ul. Spokojnej, plan 1.600,0O zł., w realizacji,
q) Mikołajki w SP nr 8, plan 1.500,00 zł., w realizacji
Mikołajki dla dzieci ( z Osiedla ,, Centrum ,, ) , plan 14.000,00 zł., w realizaĄi,
s) Spotkanie świąteczno- noworoczne dla SenioróW osób chorych
i samotnych, plan 17.500,00 zł., w realizacji,
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3.ZADAN|AREALIZOWANE PMEZ ZAR7ĄD OS|EDLA w roku 2017118
W wyzej wymienionym okresie odbyło się 7 posiedzeń Zaządu, w każdą
pierwszą środęmiesiąca odbywają się dyżury podczas których omawiano
istotne tematy dla mieszkańców osiedla, W częścitychposiedzeń, uczestniczyli
również paedstawiciele - mieszkańcy Osiedla ,, Centrum", Osoby te miały
mozliwośćprzedkładania propozycji oraz składania wniosków na rok 2019 do
dnia 31.08.2018r,, o czym informowaliśmy na tablicach ogłoszeń orazna stronie
Gminy Czechowice-Dziedzice.

W ramach działalności,Zaząd Osiedla podjął 17 uchwał, ,t anulował oraz
zaopiniował'15 wniosków mieszkańców, Organizacji iStowarzyszeń, pozostałe,
które wpĘną tuż przed zebraniem, zaopiniujemy w pzenruie zebrania
mieszkańców.
4. Skargi i wnioski wpływające do

Zaządu Osiedla

Do Zarządu Osiedla ,, Centrum ,, w okresie sprawozdawczym wpłynęłyskargi na
brak wolnych miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej, które zajmuje Pan
z warsztatu samochodowego. Brak systematyczności koszenia trawy przy ul
Puszkina, zbyt zadkie spzątanie chodników i ulic. Na wszystkie z nich
staraliśmysię udzielić odpowiedzi. Częśćz nich dotyczyła spraw, których
realizaila nie zależałabezpośrednio od Zarządu Osiedla, Społdzielni
M ieszka n iowej, Ad m nistracj i Samorządowej, czy tez Wspól not
Mieszkaniowych. Kolejny rok naszej działalnościuwazamy za udany.
Przewod n icz ąca Zarządu. lwona Stę pie ń podtrzymuje nada l, ze wspołpraca
z Panem Burmistaem i Jego wspołpracownikami jest dobra, a nawet bardzo
dobra i oby tak pozostało. W tym miejscu w imieniu Zaządujak i swoim pragnę
bardzo pięknie za to podziękować .
Zożyliśmytakze prośbędo UMiG o niezwłoczne, a właściwiew trybie pilnym,
prosząc o mocne przycięcie drzew puy ul. Legionów począwszy od świateł,
na wysokości lodziarni w kierunku StaĘ Kablowni i w drugą stronę do ronda
Starej Gminy gdyż zagrażają one,
zwłaszcza przy silnych wiatrach przechodniom oraz jadącym samochodom. Tak
naprawdę to nzdłuz całej ul. Legionów drzewa i kzewy potzebują mocnej
przycinki i pielęgnacji. Ul. Legionów to droga powiatowa, czyli zarządza nią
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała. Jak wiecie Państwo, ja tak szybko nie
poddaję się, nib odpuszczam, jeżeli mówię ,,a" to i powiem ,,b". Wiosnątego
roku drzewa zostały pzycięte. Dziękuję za wsparcie Nas7ym Włodazom oraz
panu stanisławowipięcie, członkowizarządu starostwa powiatu Bielsko-Biała
iza namalowane pasy, czyli pzejścia dla pieszych w dwóch miejscach, tak jak
uzgadnialiśmy na ul. Mazańcowickiej.
i
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Bezpieczeństwo naszych Mieszkańców to priorytet.
W sierpniu br. odwiedziliśmy mieszkańców Domu OpiekiSpołecznej ,,Zota
Jesień ,,, gdzie wspólnie biesiadowaliśmy pży grillu. Dziękujemy Pani Dyrektol
wolontariuszom wszystkim razem i każdemu z osobna za ciepłe pzyjęcie,
poczęstunek, za otwańe serca, za wspólne biesiadowanie, Dziękujemy równiez
naszemu Panu organiście, Rafałowi Turoń za akompaniament iśpiew,Panu
czesławowi Białek , panu Markowi pzesór i panu Markowi pasierbek.
Organizowaliśmy kolejny juz rok ( równiez społecznie) Mikołajki, po to aby
tradycja nie zanikła,
odwiedziliśmy pracowników w Urzędzie Miasta, Policję, a przede wszystkim
dzieci z Przedszkola nr 5, 8, SP nr 5 oraz Dom Dziennego Pobytu i Dom
Pomocy Społecznej,, Zota Jesień,,, każdy pensjonariusz otrzymał z rąk
Swiętego Mikołaja ijego Pomocnicy czekoladę, były również pamiątkowe

zdjęcia

:)

Natomiast w styczniu 2018r. odwiedziliśmy ponownie mieszkańców DPS
,,Zota Jesień ,, iśpiewaliśmyrazem kolędy. Zasilili nasze szeregi zastępca
Pana Burmistrza, Pan Maciej Kołoczek, Pzewodniczący Rady Miejskiej Pan
Damian Żelazny, Pan Czesław Białek, Pan Marek PzeŚór, Pan Marek
Pasierbek oraz Rafał Turoń, za co serdecznie dziękujemy.

Stanowiska, uchwaĘ oraz protokoły sądostępne u Pzewodniczącej, jak
równiez na stronie internetowej Urzędu orazw biurze Rady Miejskiej
w Czechowicach - Dziedzicach.
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