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*

nr

Zebrarrie otworzYł i prowa,dził przewoclnicąc1, Zawąśtlosiedia
,§enardowice,,

Kaz-irni9rz L}rbańskj. Pr:4Ąńiitał rnjeszkańcór.v i zaproszonydr goścł":burrnistrza
Mariana
tsłachlrą seknetarza rnias"ta ltfarka Gaadę. korne.rrdanta Strary Nfie.fskiej Mirosłaq,a

JaŃo, dzielnicowego Kornisariatu Folic.li Krzysztofa J;rcz*ką
Grzegorza. Kotgwicza i radną miejską Jus§nę
2.

r,adnego porviatołł,ego

Rzepcką.

Na s*kret*rza Ogólnego Zebrarria przewodnicący zapfoporłował .Ąnnę Bekas, która
lv3łraziła zgacię. Ka*dyda.tutra została przyjęta: 49 osób za, 0 osób przecitv.

Przewodnicząa} odczytał zax,ząńzenie burrnistrza w, spraw,ie płrr,vołania komisji
skrutacYjnej, W jej skład weszłi Joanna Sowa - przewodniczącą Jalanna Machaniec _
członek i Cecylia Herczek - członek.

4,

Przęwodnicząca komisji skrutacyjne.j Joanna §owa stwierdziłą źe w zebraniu
bierze
udział 49 osób, co oznaczą że jest ono prc\e.omocne"

5.

FrzewodniczącY Kazinrierz Urbanski odczytał proponow,any porządek obrad.
ogólne
Zebrarrie MieszkŃców przyję}o porządek obrad ptzy 49 osobac}r za, 0 osób przeciw.

6"

OgÓ}ne zebranie lvfieszkŃców przyjęło prot*koł z poprzedniego zebrania: 48
osob
osoba się wstrzymała,

1

Frzewoclniczący przedstawił sprawozilarłie z dzi*łalnościzsrądu osiedla,.Renardowice,,
za okres l8.09.18 -l3.09.2019 r.

8.

DYskusja nad sPrawozdarriem. Żaden z mieszkańców ni{rniał ł.lrvag do sprawozdenia
sgąPaulałłlez działalnoŚci zarządu osi*dia ,,Renardffiice" za ołres 18,09.18 t3.09.20l9 r.

9.

10,

zą l

SPrawł:zdanie z działąlnościzarządu za rok 2018 _ 2019 zostało prąvjęte prć}.48 osobach
zą 0 osób przeciw" l osoba się wstrzyxnała,
Uchrvałe nr 1/ż{)19 dołączono dtl protoknłu jalco zaŁącznik.

Przyągliono do wybcru no$Ęg$ przerł,odnicuącęgo łarządłt" .Ą.nna Bekas zgłosiła

Kazimierza tJńanskiego, dł:l}chczaso\l€§o przewodniczacego, który wyraził zgode.
1

i.

Joanna Sowa nljaśniłaz:asady odąJa*,aaia głońlv (postatvienie krryżyka pr-zy wybrany,nr
kandYdacie) i iłraz z ptrzasta§mi członkarni komis.ji skrutacyjllej rozdałą a następni*

zebrała,karĘ, do gł*sowania
12,

w

ocz*kiw,aniu na

kary do

głoso"",*,arria po,3jęto

dyskusje na $enrat propozycji Ogolnego
Osiedla ,,fi.enardł:wice" odnośnie razdziafu śro<1kórv
finansorwch na rok żO\a, Ęrzew-odniczac1,omćlvił plxr rłl,datkór,v na i{}!CI.r.

Zebrarrja §'lieszkańcoiv

ż fi -ca-

1013

13. Przewodnicący onrówił propozycje z:idań OgóI*ego Zebrania Mies*ancow Osiedła
,,Rsnardowic€" do buć;ptu Gminy na rok 7:§ża"
14. Propzycje Ogól*eg* Złb,rarria Miesz.kańców Osiędla,§en*r&wice" octnośnie razdńafu
śrcdków finansaxych na rok żWa z dnia l3,09.2019 r. zostały przyjęte przy 4& osobach
za. 0 osób przeciw-, 1 osoba się wstrz.tmała Uchwałę lv ż2019 dołączłnodo protokołu

jako załacarik"

15, Propozycje ;ndan Ogólłego Zebratia lvlieszka§ców Osiedla ,,Renardcwice" do buc}źetu
Gminy na rok 2fi2§ zastały prłjęt€ prży 49 csobach zą a - przecirł,, 0 - wstrrymało sig.
Uchwałę ru:3ź019 dołączone do protokofu jako załącmik.

ł6, P*djęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Ogólne Zebranie MieszkŃcćw Osiedla
upoił,azrrienia Zarządcwi Osiedla 'Rsnardoł,ice" do zgłaszania propozycji zrrria* zaóań
w trakcis rokł.: budżetowego rł, rarnach nieuykorzystanych środkóo* finansawych dla
Osiedla na rok 2020 została przyjęte pny 49 osobach zą ł - przeciw, 0 - ,*strz_łmało się,
i,|chwałę nr 1l2*l9 dołączono do protokołu jako zŃączwk"
wyniki gł*słw"ania na przewodni§zącego. Poinformow ńą żł47
osób c,ddało sr,Ęe głosy i że 43 głosy byĘ, włżne"Kazimierz t_Irbanski otzymał 43
głos"v i po raz trzeci'abjał funkcje Przewodniczacego Zarządu Osicdla,&enaldowice".
Przervadnicząc,v podz-iękował wsą"stkim. którz"ł, na niego głasorvali i obdarryli go
zauianiern. Pafuiękow.ał ró*yrież za współpracę członkorłZarzą&u.

l7, Jaanna §cila

odcz_ltała

l8, Przyąpion* do *.vboru człankórv

Zarządłz Osiedla. Joanna §owa p*i*fornro*ałą ze dłl

Zarządu noze wejśćtyiko sześćcsób, ale ż* rnożna zgłaszń dowolną liczĘ kandydatów.
Frzewodniczą§y do Zarądv zapropołlował: Annę B*kas, .lerzego Frzxgodę, §irrę §ikorę,
Jana

Kocięrzą K*rrrada Janusza i Mariana Nowickisgo, \.ysz}scy rły-raeiii zgadę na udział

rv kand.vdowaaiłi"

i9, \ą' ocr"ekiwałiu na kaąv d* głoso*,ania k*łilauclwa.łc dyskusję liąd

bie:ącymi,

sprałł-arxi

zrttócił ulyagę na siary kolektcr ichodzi o wTzłrt wady deszczowej},
oraz krvestię studziełek ,3eszcza.*ych. zna,jdujący-ch się w l}arku na Osiediu
..Re§ardowice": strvisrdził" iż ,rvcda d*staje si+ do pilłaic lv blł-lkach prz}, u1,

fu{icbatowicza i pirłriic* nie schną. tsuxnistl-z polłicdzial, iz pamitta o tej sprarvie,
ponieważ b3-ła omawiana kilką lat tcmrr. Zapeiłnił równięz. ze miasto prowadzi działania

iiaprewcze k*.ralizacji, al* nie b,uduje n**ej ka*aiizacji. Zostaia zrobigna analiza i nie
j*st nTozliu:e pl:dłaczenie kanafu do Wisi,v i r-ł3,k*r-zy-_słanr* star*g* kolektcra, Znajduje się
§§ na majątku §p,§ki P\Ł_'iK, Burmistrz p*ił,iedział, żł iłżeliwrr.-skarn5 lł,iększa

przepł§towośćkanatizacji deszczo*ej. paprzez konrynuację budo*y drugiego etapu
Kafiału Ulgi i jeZeli rozwiąZemy protłem oclpro*,adzenia wody do zbiomiką jakim jest
Kanał, tc wcześniejsze podłączerrie studzieneŁ rnąjdujących się na terenie Parku ,§a
Północy", spox,oduje dla mieszkat'lcó:ł, jtszcze większe zagrażenie, Kanalizrcja Ea dzisń
dzisiejszy nie jest rł, stałie odprowadzić wody deszczotł,ej, w zrł,iązku 7. czrffi częsta
następuje zjawisko cofi<i. Woda z Parku powierzchniowo rozlewa się na tereny zielonę.
Zdaniem burnristrz przy obec*ym stanie kanalizacji odwodnienie parku Ędzie
nieroztropne i zw,ięksry zagrożenie powodziowe dla domostw położonych naej. W
plirnach jest odprolvadzenie wody z ul. Węglowej w,dvioch róZnych kierunkach: częśćdo
lvt}ynówki, częśćw stronę DK-i. Jeże,li Ędzie zaperłtiony dobry odbiór *ody, wtedy
można podłączać studzienki z terenu Farku.
20. Joanna Sow,a przedstawiła wlrriki głoscliłeniana członków zarząlu" Głosowało 4ó osob,
oddano 46 głosów rvażnych. Arrna Bekas o§zyTrrała 44 głosy, Konrad Janusz * 43, Jan
Kacierz - 43,Ierzry Przygoda - 4l, Marian }iowicki - 4l i Alina Sikora * 43,

żt, Kon§nuowano
a}

b)

spraw} bieĘce:

: ul. Kossaka , zapyźałaBurmistr-zą kiedy nasąpi poaowne
,,łpięcie do kanalizacji wód gruntowy§h oraz deszczórvki. przewadnicący kazirnierz
Urbański odpowiedziń, żłBurmistlz Parveł Mrowiec ma §prźrwę i w łajbliżsąm
czasie nieszkanka otrzyma odporł,iedz.

Pani

pJtał o pro.lekt araz o przebieg cniszczłńa M}ynówki. St*ierdził, zę
jest
wszystko
zarośnięte.Btrrmistrz porłiedziń, żę teren o ktorym jest rnową nie jest
miasta. Jan Swterkosz odniósł się do ternatu dzjńan s,fuab PWiK przy zasurłie na
kanale ulgi. Burnristrz porviedział, że miasto nie zarząĄza tvlĘtówką. hfiasto
rv_vkonało inwestycję za miliony złar,v-ch. ale wskutek nieodpowiedzialnej ingerencji
clsób trzecich śrubazostsła skrzy.łigna. §połka PWiK ma nadzór nad rym terenem i
gc kontroluje, B' związku z ingerencją osob trzecicłi spfa\Ą,a ta została zgloszona na
Pclicję, Burm.istrz odniosł się ró*rrież do tematu projektu. Powiędziń, że jest to

koncepcja

a nie

ffifl} projekt- gó,łz wiąze się

łlil z

ogrorł*_łmirrakładami

finansowymi.
r,\

:

p}tał o koneepcję bu<low.v obw,odnicy w zw,iąku z ogromnym
nrchem samochodów cięzaroriych po ul, Węglowej. Bu*rristrz powiedział, że nie
możę prec_vzljnie określićterrninu realizacji budo,*3, obwodnicy. Pierwsry etap,
obejmująey cbsear od torów kol*jowl,cli do lotniska uj, }iad Białką k+sztowął 25 mi
zł. Wsrystko zalez.v oiJ poą,skania środków ze\\Trętrmycłt" Projekt obwodnicy jest

reaiizowany prz>,rvspółpracl"z partneiem czeskim. i tiopiero łr* 2018 r. rvłaściciel
Kopalni dał zgcdę na realizac.ję projektu. R*gionalnl Dyrektcr O*hron3, Srodolą{ska
zlecił raport dotl,cący terenow ekoiogicznycĘ gdzie bęŁie u§YuoĘ,ena obwod*ica
- ctl opozniaczas realizacji o kolejne poł roku,

di

§o można zrobić, aby skutccanie zrnniejsz,vć prędkość
samocho<lów cięzaroxych. Zwrocił uwagę na brak fotoradarolt i zblt małą liczbę

pl,tał o

to_.

P*§cjanr*w

e

§,""łłieiałr:Ruc}rłr Drcg*r*,łg* r}ą rłasaycir dr*gack. §urrłiislru
rąnj*sk*wał, aby **;}a§u;}TB K*r*ise,rii:ei* Foticji b_ł{a t*ka kg:*r*r*a" Prze:&,s*f*fiąfr}.
Kazirnierz Urba*ski zaprop*ałrł*,"al aaleup radgrt: p:ęćŁ*ś*i,aby p*part,ić
berpie*zeńsflł§ §a *asry,łh drr:ga*h.

e}

*

z}*ą-ł sliargę ła §er*rveórł, a*t*busćw: j*żd:ie za są,bko, x3karłją się
bnaŁisrc ostrgfur*ści i ł:..vaznosci § st*sł:c.itu do *sob st*lsz5cb- §rirmistz
p*dzięŁ*:,*al mieszkańco*i za iłforrrację i *Łiec* zwr't}cić uĘ,ffgę kgzes*wi PK*l
*a zaistłi*ty pr*blen

p5taiĄ kt* będzic ti*anscwał gabiłet} dext3-sr,ł"ca:e r*" szŁ*łach.
Bu:,nixrz poinf*mroxal.
najpr*r,łd<;.pod*b*itj

b

Bsraw*dalyga nie określilspcscbu figansłrr*aaią a zat*§1

Ędzig tc w f;tstii

Sarnorzar3u,

cą-li lvszysłkir;h rlriesi*łńtćw."

żż.Frze*,adniczący Zaraądu Gsiedla ,§,*nard*wice" Kazimierz tJrban§ki
mieszliaścorri zapraszsny§l gaściam z* prz,vbycię
lvli*szlr.ń*:órv.

§ekreiarz
Ogalnł:gtl Zebrania lvlieszkańcóił

,_l-*

i

na

ffi

pu,drjękclwał

rakońcry{ Sgćlne Zebranię

;

{bł*

.*rr:n B*kas

t_irba*sŁi

"l

,

Z*ruąd Osiedla rrR§n*rdawi§§o'
43-5{i2 f]zechorpice - Dzicdeice

ul. Polna 33

Proponoi*anv prądek tbrad
t}siedła,.R**arłiolł.i§e" 1ą. Cue,c,kglt,i*ach - *zitdxiea*h
z dnia t3.*§,?S19 roku.

ZARZĄD o§rEDtń

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prąnrrtant§

p*z

Frrewodni§ą§cgo Znre$u mie§zksń§ów

WyHr i zxwierdzerrie §el*ętaraa

s?su

uep§usnych gaści"

Ogó}n*go Zebrarria trrłfięs*Ńców.

Odczytanie uarąd"śnia §urmisnrza w sprawie p*wołania Komisji Sknrta*yjn*j.
§twierdrecie p§a§łl§CI*nsści Ogótnego Zebraaia &fięszkańcow xrymóg § S E§t"t §t§tr§fi}
Osiedla,,Ra§afdstvict".

Przyjęcie porądtru łbrad Ogółnego Z.ębtagia Mieszkattców wyrnóg § 8 §§t"2 §tfittlfu
Osiedlą,"Ren&dowice*.

Prryjęcie Frotckołu 7. poprzedniego Ogólnego Zebrarria Mieszkańców Osiedtą
,§enadowic§"'u dnis 17.S9.2018 r.
§prawodarrie z dzi*atnakiZarz$uOsiedla,,Renardcwi§e-

zĘ rak ż*18 _ ?Sl9.

Dyskusja nad sprarrozda*iern.
Podjęcie

uchwĄ w spawie pą,jęcia sprawozdania7,arr§u Osiedla,§enardowice" za

rak 2018 - 2S19.

t0, Zgta§zanie propozycji kandydatów

na

p:zerrodnicą§Ęo 7_e{łĄd$ Ssied§a

,,Ren*rdowiee".
1

1. Prezmta*ja knndy{*tów.

12. Wyb6r przewodaicącego Zarządu Osiećla,,Re§ard6l#i§e".
13. Zgła§zald€

pfopouy§ji kandydatów na Człołków Zatz$uOsiedla,,Renardgwice""

14. Prezentacja kandydatów
16, Proporyłje Ogólltego &brania Miesakańców Osiedla,§e*ardowice* drrośnie nodziałgl
środków finansowyeh §a rgk ża?a r"
17. Fodjęcie uchwały

w

sp,rawie p,rzyjęcia prop*rytji Ogólnego Z€brolńe

rgzdział§ §rodków firr*nsorryeh Osiędla,§§§ardo\rice"

Mie.sa*aaców

na rak ż02*.

t8. Pr*pozrycje Ęółrrego Zębrarria Mięszkańców Osidte,§erłgdcwid'zadeń dc

bffdŹęt$

Gminy *a rok 202S"

ł.rchwĄ w sprawie prą,jęcia pfopoąrcji Ogółnego Zebranią lvfiesekańcó\r
Osiedla,,Ren*rdowics" do bud*stu Gminy na rok żOżł.
żS. Podjęc.i* uchwały w sprawie udzielenia przez Ogólne Zebranie Mie§zkarlców Osiedla
upowafuiienia Zarądcwi Ssi§.d}a,§ęnardorviceoo d§ zgł*szania propzycji zmian baćń
w t*kęie rcku b*dźetagręg§ w ram*h niewyk*rry*tanyc}r środków fuianmwych dla
19. Podjęcie

Osiędla rra rak 2§20,

ż1. §pr*wy bieĘce i w:ligski.
??. Zak*ńcr-enit Ogólnego Zehrania Mięszkańcórv.

pismo złońno osobiście

'u**#* dfu,n&**

T,nruąd Osiedla ooKtn ardowi§§"
43-502 Czechowice - Daie$xice

ul. Pclna

3

j

pmnozvcle uc,olnego
Fm;
"Renaldowice"'
" n t Ń ł Hnbw
i'* Fj.ń* ::'-"ę:Y
§#tr#:*:
,J§ió*i€
}srt die "nf;ŃR$nbpmĘd-ń
do błxtżętuGminy na rek 2*2S"
v Szach*włcach-§xiedzicaCfi z- dnia
J*;^ 1?
no 1n1tl ruktl
*.,L,.
13,09.2019
uĄItzĄD CI§lE§LA,

l:#*:?Ti*}r

1"

Mgdarniracja ciekrr dyfiófi&i sfifi&Iż t*" Św" B§bef§

Ą

Wykcrmnic *skła&i na u[" §łołrecmej.
Z^*bu$oNna

4.
5.

tr*npy e$uńetlcłriowej

Molów}.

d

łłl.Jamej d$ §I. \tsęgiovfej"

prr; rd. Jaffi§i {Bid§y r*. I.isrtł, a hxSnkim

P.

Wykocanie FĘ§j§kt$ oćprowadeenia $,s*y da*rcuowej !łldł}*$i. Ww}ęwtj
z ul" Lig§fiią Sremhwy, §ałczynskiego, §/itkieyvier* do raeki Wi§ł§ ł;ralilrłd"§ź;łeCIlffij,
*lrrzei.

łfysłckiąodę Młynówki.

6.

Iilykonanił chodnika u kostki bn*rawej p,rry ul. §*olrrcj od, uł. kfieba$owiega §rdłłxź
bloku nr47.
Wykenasrie eh&ika z kostki brukowej *rzdŁź łń. §zkolnej od $t. WĘg}sw*j ds §l.

T.

tffyko*anie n*wierackni beąpieemej z tworrywa $*J§zne8p n* p}mrr zab*§i vr ptł<u na

8.

Brrrńg§a altany w Parku na Osiedłu ,§enarćłwice".

9.

Moderniencj& $owu rnelioraoyjnegp z Osiedla ,§ziędcice"
tt,zd}t}ż §K-l dsrć*i Wi§ły.

Hożej.

Osiędlu,"Ręnardcwice",

,

i

,§e,*ardowice" biegnryego

10. l$'yŁom*ie p,tojcktu rniejsc pakingowych wakał p"rt{§ na Osiedlu,$€*&d§wice'n.
1

1. Prejekt prrrbrdorły ul- Baczyńskiego.

lYykołanie o&#§d&ietia dlamięszkńcóvr ul. Bajecmej i garaży prry ut. Wyspiaaskiego.
13. Złbudowa karnery w Zespale §ukalna Przdsz*olnym nr 2 lra wejśeiugłÓlłrFrt {§b.
blskttsr 15}.
14" Pmje*t budotłry parkinp przy ut. ł"a§odaej blok nr 22,
,
12"

15, Wykonanie nakłffdki na ul. Hożej.

Prz-ewcdąicuąc,v $ gól

*e

ga Zebrania

Z;urząd Osiedla rnRen*rdowi§eo'
43-5ł2 Czecho*,ic* - Dziedxic*
ul" Polna 33

Prop*rycje Ogólnego Zebrania Mieszkańcó.*- C}siedla *Renard$wic*'*
}*łed!e "ĘfiiiJAffi&ffibzdaiał,ti środków finansow,;*ch na r*k 2.§?ff
v fl:*r;,Ę*wic:i*h-fiyig,lzicałł.]
z łinia 13.09.żs19 rakr:"
ś t]
'] ^Y}'?
,",
\J', {" ĄLł U:]i
^a,T!-!rŁU l,A

1.

Wy*,cwłł* poffil

ż.

lYykmani* Ęakhóri §e ul. §łc*trm.i"

3.

wa§t§§ć

lYafr§ść

droigr

&ia:

s

*nimil

ffi"ffi

$a*n

xl§Ńe&i

txgdrrź ut.

Ś,ęł.

§aa§gy ad ld.

Jawj

do xt- \[łęg!e*ej.

",ł.

s $B§"s0 §ł.

odnr*rł"adzełia

W,vknnanie

d*szczorłej

,ń§dy

x,dhź rrł-

Wę}owej

Ligonia, Brzcchrł,y*, §ałcryriskiego. rr*itkiewcza dtl rrgki Wisfu, tlrłz t ul. §r*ohrcj. &krłci.
Wysłckiego do M§nówŁi.

z ul,

Werte,śćaadania § fiS0,fl* zł.

l$yk*nanie zabłłdowy lsrnpy oświetteniowej prry ul" Jasnej.
Waffirtr Zgl§ani* 7 500,0* 2*,
§potkanie opłatkowe §enitlrów Osied la,. Renardowice".
Wart*ćc gadania; ó 0{§.Bl} eł.

Wryóh§ kolędorłanie Miesekalńx osiedla .tenrdowicł".
Wfltsś§ #*ąił:3 ffi,fr}Eł.
?"

Bmy dle nriesekańców płmających x tnrfuj §y§racji fimmor+ej i losowej.
Waftndć aadani*; 4 00§.OS zł.

Orgąriża*ja Miaj*iego §nia Deięcka
lFet#ć tarłada; 3 0SB,§0 d.
9.

Dziłłalnośćffifutuwa}Vffi§ść z&ćfiiill: 4}4,*S uł

l$,

e€sćł §*§he XrB*saXoĘ w ? w
,,Ranardowic",

§rffi§ść e&eiĘ

6

ffi*ta

dta deieei.

t3" Ocba§łięa §traż

l

pil*&ów

*ry

Pacse** lŃ brłęczek Ęr§do§ysh

ffi*,SS ał"

Pffi§ew Dziędzigch

Wmtośćz*daig: t 50S,S0 r'ł.

Chńr Miesmrły in" §łmishqra

ałiąaa*pni z *yjaadami
Wartgśćaadffiia:

dh

-Dziędzicrc,h opłilta}i€ccji dziwuik*elc*trr*:aęs§2*sły.

Puhricmg§ rr łS x Czeehełricłeli- nzisćrid

łVartaść?#lryri§

rodzi§ny

ffi"ffi d.

lt, §r*sryP&rcłanr2 w Czechowicaeh
Wartośćzafuix l 0CIO,SS eł,
!l

- DziedzigcŁ piknik

§aecbotł.icph

Moąim*i

e k§ffif§

l ffi,SS

r!§kup

Bł:*y

rya§§

i

§sŃ§§rlrffiie

M"S.K !yC:eick§ka€*.-

§rsu nc oecMy

jeiiatm

Eł.

l§. Cffih*ęi§ki Te* Muzyeuny M*vinrenĘ
Wstoćć ładmia: t §ffi"O§ ri.

l6,

Ł.,'taż*rętki Pe,rfęlaa prą,M,D,K.
§'mtośćdania: l ffiO,ffizŁ

l7.

Remrgfs

tffańaśćzadanifi ż CISO,SS zł.
Razem: 56 414,00 d.

*ry

kostium§x"

65

elmtóx.

w Czer;howicach * Dziedzicach,

mied*rcĘ rOĘ§i,E

k *eia

łhónl

scwł§i

kosgtów

§fsu §pffię*I.

uakup strłjów ltlb butów,

Przęw*dnicząey Ogóinego Zebrania

