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Og$lnego Zobrałriałłięsr&auców Osiedta,,Renardawice'w Ceechowicach - Dziędeieach
z dnia 13.09.2§t9 rgku.

rv sprawie preyjęcia sprawozdaniaZarrĄdu Osiedla,.Renardowic§n'za

rok 20l8 i 2019,

Ogólne Zebranie Mięszkańców Osiedla,.Renardowice" działając na podstawie §6 ust. 2 pkt.
Statutu Osiedla ..Ręnmdowice" w Czechowieach - Dzi edzjcach

3

postnna* i*

przyrąć

Zarź$u *siedla ,,Renardowi§§* z& rck 2018 i 2St9, któtg stłcowi

załąca:ik do niniejsrej uchvrały,

łaprryjęńon uchwĄ głosowało ł§

Preeciqr uchwale
Wstrzyraało

się

głosowdo

ą

...../!.......

członków
członków
członków

Frrewodnicący OgóInĘo Zębrania

ft

Zarząd Osiedla roRenardowiceoo
43-502 Czechowice - Dziedzice
ul. Polna 33

§prawozdanie z działalnościZarz,ądu Osiedla,,Renardowiceo'
za okres 18.09.2018 - 13.09.2019
ZARZĄD OSIEDLA

1,

Zarząd Osiedla ,.Renardor,vice" na przestrzeni roku odbl,ł l2 posiedzen. Odb3łvał,v, się
one w pierrvszą środęmiesiąca oraz wedłrrg potrzeb o godz. l8W rł, Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 przy ul. Polnej 33. czyli w siedzibie Zatządu Osiedla, natomiast w
nliesiącach lipcrr i sierpniu w siedzibie GSW ..Silesia" p|?) ul. Boczne.j 20.
Ponadto w każdą pierwszą środęmiesiąca o godz. 17w (,za rvl,jątkienl lipca i sierpnia)
pełniono dyżury dla mieszkańców Osiedla" które są dokumentowane w książce dyżrrrów,.
Co więcej. ral, na miesiąc Przew,odniczący Osiedla wraz z Wiceburmistrzem Pawłem
Mrowcem odbyrłali wizję w terenie w, celu przyirzenia się biezącynr problemom
mieszkańców.
Ptzęz cały okres sprawozdawczy wszystkie uwagi mieszkańców były przekazywane
jednostkom Urzędu Miasta. Starostw-a Bielskiego oraz Policji i Straźy Miejskiej.
W kadencii 20I8l20I9 Zarząd Osiedla podjął dwie rrchwały:
Uchw,ała nr 1 w spraw,ie przeniesienia środków finansowych z rczęlw w kwocie
1 000,00 zł na,,Spotkanie integracyjrre emerytów, rencistórv i inwalidów",
[Jchwała nr 2 w sprawie przeniesienia środków finansowych z,rezeru,y w kwocie
1 000,00 zł na,.Spotkanie grilluj z seniorem".

2.

Zarząd Osiedla,,Rettardowice" ze środkowbudzetu Osiedla na rok 2018

- TaS

zrealizował następuj ące zadania:
a) Spotkanie Emerytów. Rencistów i inwaliclów, które odbyło się 02.Iż.20I8 r., rvartość
zadanla 1 000.00 zł.
b) Paczki dla 40 dzięęt z rodzin ubogich, wańośc zadanta 2 000,00 zł. koszt jednej
paczki * 50,00 zł.
c) Paczki dla 20 mieszkaricór,ł, pozostających u, trudnej sytuacji finansowej i losoiłej"
wańośćzadanta 2 000,00 zł, koszt jednego bonu * 100,00 zł.
d) Spotkanie opłatkowe Seniorów Osiedla,.Renardowice". wartośćzadania 5 000,00 zł.
Spotkanie odbyło się 13.12,2018 r. i rł,zięłow nim udział ponad 100 mieszkańcórv.
e) Wspólne kolędowanie Mieszkańcór,v Osiedla,.Renardowice". warlośćzadania
l 000.00zl,
Spotkanie odbyło się 26.01 .2019 r. i wzięło w nim r"rdział l00 mieszkańców.
0 Miejski Dzięń Dziecka zakup koszulek, wartclśćzadania 3 000.00 zł.
lmpreza odbyła się w dniu 01.06.2019 r. w parku na Osiedlu .,Renardowice".
g) Spotkanie ,,Grillowanie z piosenką" dla mieszkańcói.v Osiedla. wartośćzadania
3 600,00 zł.
Spotkanie odbyło się w dniu 31.08.2019 r. w,parku na Osiędlu,,Renardolvice"
i wzięło w nim udział około 200 mieszkańców.
h) Spotkanie ,,Grilluj z Seniorem", które odbyło się 04.09.2019 r., wartośćzadania
1 000,00 zł.
i) Opłata licencji dziennika elektroniczrrego dla Szkoły Podstawowej nr 2" wartość
zadania 1 000,00 zł.
j) Zakup zestarłrr ratownictwa teclrnicznego dla Ochotniczei Straży Pozarnej w
Dziedzicach, wartośćzadania 1 500,00 z.ł, (cŃy zakup 61 000,00 zł.)
k) Zakup ubrań dla Pań i Panów z Chóru Moniuszko-MDK. wartośćzadania i 000,00
zł.
Do zreal izor,vania pozostały następuj ące zadania,.
a) Wykonanie nakładki na. ul, Słonecznej. rł,artośćzadania 8 000,00 zł..
b) Wykonanie projektu modernizacji cieku młynówki wzdŁuż ul. Sw. Barbary, od ul.
.Tasnej do trl. Węglowej, wartośćzadania 8 000,00 zł.,

c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)
tl
l)

Wykonanie projektu na zabudoł,ę Lampy Ośr-rietleniorvej prą ul. Jasnej. rł'artoŚĆ

zadanla 3 000,00 zł.,
Budor.va r.r.yniesionego przejścia dla pieszych (3D) w ul, Polnei (niędzy ul.
Baczyńskiego. a ul. Łagodną), wartośczadania 4 000.00 zł,
Wykónanie-aktywnego przójScia dla pieszych lv ul. Szkolnej - wartośćzadania
2 500,00 zł.
Zabudowa nowej kamery i głośnikaw Parku na Osiedlu ,.Renardowice". wafioŚĆ
zadanla 3 500.00 zł.
Zakup systemu rnonitoringu dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2. wartoŚĆ
zadania 2 000,00 zł.
Zakup krzesełek dla dzieci dla Przedszkola Publicznego nr 10. wartośćzadanta
1 000,00 zł.
Spotkanie emerytór.v, rencistórv i inwalidórł,. wartośćzadania 1 000,00 zł"
Spotkanie opłatkow,e dla serriorów. rł,artośćzadania 6 000.00 zł.
Bony dla mieszkańców pozostających tł, tnrdnei syttracji finansorvej i losclrve.i,
warlośćzadania 4 000,00 zł.
Zakup materiałów biurowych, wafiośćzadania 95,00 zł.

Ponadto na wniosek Zatządu Osiedla zrealizowano następuj ące zadania:
wl,konano 3 miejsca postojowe przy ul. Michałowicza blok nr l 1 - inwestycja została
ukończona 23.a7 .2019 r.,
b) wl,konano 4 miejsca postojowe przy ul. Łagodnej blok nr 16 - inrł,estycja została
ukończona 25.07 .2019 r.,
c) wykonano czyszczenlę studzienek \ł ul. Szkolnej i u!. Węglorł,ej wraz z
piaskownikiem i studnią zbiarcząprzed przepustem w"ul. Węglowej,
d) wykonano przycięcia żywopłotuna placu zabavl.
e) w]konano ieńoni boiska piłkarskiego w parku na osiedlu ..Renardow-ice".
ł w}konano na bieząco wymiany lub rraprawy lamp oświetleniorłych"
dl załatano dziury w iejoni-e Osiedla,.Renardowice".
ń) przeprorł,adzono akĆję sprzątatria gminy Czechowice - Dziedzice. rł'dniu 06.04.Ż019
i. 1sobota)o godzinie 9W.
i) zaangażowan-o się w zaproszenie samotnych mieszkańców Osiedla na Gminną

a)

Wigilię.

4.

Zarząd Osieclla,,Renardowice" skierow,ał do Burmistrza 46 r,łnioski o:
a) przeanalizowanie mozliwości zabudowy urządzenia do_pomiaru_prędkości.pojazdów
w re1onle przejśc dla pieszych w ul. Szkolnej między ul. Krzano*'skiego a ul.

e)
Ó

Morcinka.
rłry"jaśnieniemieszkańcom co dalej zę złożonymi wnioskami na Projekt
Oclnaił,ialnych Zrodeł Energii.
-przesunięcia
sfupa telekomunikacyjnego z.choclnika w ul.
wykonanie demontażu lub
celem zwiększenia bezpieczeństwa
Baczylisklego.
ul.
skrz,vżowaniu-z
sŹkolnej na
poiazdy.
prorvadzących
Żakupienie" prŻeŹ_ Urząd Miasta utządzenia do pon}lry prę{!o.sc! .pojazdów
w rejonie czierech osiedfi tj. ,,Barbara", ,,Renardow,ice", o,Półntlc". .,Dziedzice".
zabudowę lustra w ul. Szkolnej dla w-yjeżdżającl-ch z trl. Morcinka,
wyposażenie Osiedla ,,Renardbr.ł,ice" w jeden pojęmnik na zuż.rte, przeternrinowane

g)

wykonanie zaniżenia krawęznika (po stronie bez chodnika) w ul. Baczyńskiego,

b)

c)'
d)
'

1eki.

celem zr.vięk szen i a bezpieczeń stwa prowadząc ych poj azdy.
h) naprawę nieświecącychlamp rrr 1940. 1943 zabudowanych rł,pafku"
i) zabudowę ozdob świątecznyclii flag w ul. Węglorvej - wniosek mieszkanki.
j) pil ne przyspi e szen i e prac napraw-cz,vch urządzeń s łowni plenerorvej,
k) Żwróienie urł,agi Stiazy Mieiskie.i na prz}padki picia alkoholu na zewnątrz_ skleptr
ui. Szkólnej (blok nr 47) - skrzyzowanie z u]. Krzanow'skiego,
znajdującego
* się przy-rł,łaścicielom
l,
obiektow lrandlowych znajdującyclr się _ nr1
,)
zlwócónię uwagi
na uporządkowanie terenu wokół
i
Krzanowskiego
skrzyżowaniu ui. Szkolnej
zewnątrz
sklepu),
pozostawione
na
(wyposazenie
budynkórv '1róŻUlOrt<ę)
przy
Szkoinej * skrzyżowarrie z ul.
ul.
kiosku ,.Ruchu-"'
m) likwidację
Wyspiańskiego,
n) poirŹebę r,vzriożonej kbntroli przęz Straż Miejską właścic_ielipsów: sprarł'dzanle czy
ilosiadają woreczki na odchody, a także czy wyprowadzają zwierzęta.na smyczy
i w- ła'gilicach * w zrł.iązku ze zgłaszanymi przez mieszkańcór.v problemami z
i

-

o)

zanle czy szczeniem teręn u pr zez odc h odi, zrł, i e rzat (p sóił).
usunięcie znaku strefa zamieszania D-40i-ł1 - wniosek mieszkańców z ul. Hożej.
Kasprzaka, Okrzei" Wysockiego, Bajecznej i wl,konanie nowego projektu ruchu

drogowego,
pilne utworzenie przystanku autobusowego (na ządanie) przy ogródkach działkowych
lrys i Lotos (ul. Waryńskiego) - łvniosek mieszkańców,
q) naprawę lub zabudowę nowej wiaty prą,stankowej na trl. Wyspiańskiego,
r) zgłoszenie zakazu parkor.ł,ania na chodniku przy ul. Michałow.icza 13 i ul.
Michalorłicza 15s) podanie przybliżonego terminu wykonania nriejsc parkingot,ych przy ul.
Michałowicza 11i ul. Łagodna nr 16.
t) pilne rozwiązanie problemu kanalizacji w ul. Kossaka - problem nieodbierania wody
z kanalizacji deszc ztl we.i.
u) pilną zabudowę now,ych urządzeri do skate parku ze lłzględrr na nadchodzące
wakacje"
v) pilne zwrócenie uwagi na systematyczne zaniedbania w parku na Osiedlu
.,Renardor.l,ice":
- trawniki zle wykoszone,
- brak przycinkikrzewów.
- brak plewienia rabat"
- zalegające śmięciu,krzewach w,okół placu zabaw,
w) regulację u,ysokości studzienek zaworów iv ul. Kasprzaka.
x) wzmocnienie brzegu cieku nrłynówki wzdłużul. Sw-. Barbary.
y) usunięcie betorróv, z pobocza ul. Sw. Barbaryz) spotkanie z wicebrrtmistrzem Pawłem Mrorvcem rł,celtłomówienia zadń ujetych w
budżecie na20l9 T. oTaz zadań do budzetr_r na 20?0 r.,
aa) wymalowanie pasó,ił,na parkingu prz1, trl. Michałowicza koło lombardu,
bb) skierowanie patrolu Straży Miejskiej do kontrolowania zaplecza sklepu Żabka.
Lornbardu. byłej Tawerny, sklepu odzieżowegol ze względu na spoźywany alkolrol i
agresywnę zachor,vanie w stosunku do właścicielisklepów,
cc) przekazanię Zatządowi Dróg Powiatowych tematu odwodnienia ul. Szkolnej na
skrzyźowaniu z ul. Węglową.
dd) wymianę zarówki łv lampie nt 1736 na ul, Gołębiej,
ee) wl,cięcia drzew przy ul. Górnej na wysokości posesji państr,va Sikorów,,
ff) zńatanje dziur w rrl. Michałowicza: wjazd do bloku nr 13 (przed szlabanem),
gg) rrstawienie w,yłącznika oświetlenia halogenorvego w skate parku do godz. 22lL oraz
wykonarrie zabeżpieczenia przed jego zmianą,
hh) skierowalie żrodłaśłviatła(oświetleniahalogenowego) na utządzenia w skate parku.
a nie w kieruŃu spacerujących głórvną alejka mieszkańców oraz mieszkańców bloku

p)

nr 15.
wynrianę tablicy z regulaminem (nieczytelna, zamalorł,ana sprejem) i oczyszczenie
oraz odmalowanie stojalca,
zwiększenie ilościkontroli patloli Straży Miejskiej w pobliZrr Szkoły Podstawor,vej nr
2 i 7 oraz Zespołu Szkolrro-Przedszkolnego nr 2,
kk) zwrócenle przez Straz Miejską większej uwagi na parkowanie sanrochodów na znakrt
D-40 (strefa zamieszkania) oraz parkowanie samochodóu, na chodniku przy braku
zachowania odległościi,5m dla pieszych.
tl) złviększenię plzęz.Straż Mieiską kontroli osob rłyRlowalzających psy (zwrticenie
rrwagi na posiadanie smyczy, kagańca. woreczka na odchody)
mm) zabudowę trzech koszy na śmiecirv parku wz,dłużalejki biegnącej od ul.
Polnej do ul. Szkolnej przy blokach nr 15. 13. 11.9,7,
nn) z,abudclwę dwóch koszy, rra śmieciwzdłużZespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2
i bloku nr 15.
oo) wykorranie spływu wody do młynówki z ul. Kasprzaka"
pp) wykonanie zabezpieczeń przed spływem wody opadowej z ul. Michałorł,icza oraz
z garaży w,kierunliu posesji przy ul. Bajecznej.
qq) wykonanie czyszczenia studzienek odbierających woclę deszczową w ul.
Michałowicza,
n) wy,konarrie projektu kompleksowego odprowadzenia wody opadowej z terenu za
garaż,amt przy ul. Michałolvicza w celu zapobiegnięcia notorycznemu zalewaniu
posesji przy ul. Bajeczni:j,
ss) w_vmianę nowo posadzonego drzewka akacji przy parkingu, blok nr 13"

ii)
jj)

tt)

zabudowę łarł,eczek dla starszych osób w główn,v-ch ulicach osiedla. by mogli
odpocząć w drodze do kościoła,sklepu czy na targ.

Zarząd zgłaszałdo Urzędu Miejskiego biezące problemy takie jak:
a) spalone zarówki rv lampach.
b) zniszczone. wyłamane znaki drogowe.
c) przycinka i rvycinka drzew,
d) zwiększenie częstotliwości wykaszania traw na terenie Osiedla.

5.

'Zarządzgłosiłpropozycje zadń do budzetu Grrriny na rok 2020:
a) rłrykórranie piojektu modernizacji cieku młynówki wzdłużul. Sw. Barbary od ul.
Jasnei do ul. Węglowej,
b) wl,konanie nakładki na ul. Słoneczrrej.
o\ ,^huilowa l*py oświetleniowej priry ul. Jasnej (między ul. [.iszki, a budynkiem

6,

o/
e)

D

ouuuwa wyniesionego przejścia dla pieszych (3D)

w ul. Polnej

(między

rrl.

Baczyńskiego, a ul. Łagodną),
zabudowa nowej kamery i głośnikaw Parku na Osiedlu ,.Renardowice",

wykonanie projektu odpiowadzenia wody deszczowej wzdłużul. Węglowej
z ul. Ligonia. Brzechwy. Gałczyńskiego, Witkiervicza do rzeki Wisły oraz, z ul,
Szkolne.i. Okrzei, Wysockiego do Młynówki,

wykonarrie aktl.wnego przejściadla pieszyclr w ul. Szkolnej,
w}konanie chodnika z-kostki brukowei wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Węglowej do ul.
Flozej,
i) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzywa sztucznego na placu zabaw w parku
na Osiedl u ",Renardowice",
j) budowa altany w Parku na Osiedlu.,Renardowice".
tl rnodernizacja- rowu melioracyjnego z Osiedla ,,Dziedzice" i .,Renardou'ice"
biegnącego wzdłużDK-1 do rzeki Wisły,
l) r.ły[onanie pro.iektu miejsc parkingow-ych wokoł parku na Osiedlu..Renardow-ice",
m) projekt przebudowy ul. Baczyńskiego.
n) ivykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłvżul. Szkolnej przy bloku nr 47,
o) w}konanie odwodnienia dla mięszkariców ul. Bajecznej i garaży przy ul,
Wyspiańskiego,
p) zaLudowa kńery w Zespole Szkolrro-Przedszkolrrym nr 2 na wejściu głównym (od
strony bloku nr 15),
q) projekt budowy parkingu przy ul. Łagodnej - blok nr 22,
r) wykonanie nakładki na ul. Flożej.
g)
h)

7.

Zarząd dokonał rł,izji lokalnej. podczas której sprawdził stan wszystkich dróg na terenie
Osiedla. Uu,agi zwi,zji zostały przekazule do IZD.
Przew.odniczący wraz z wiceburmistrzem ParłłemMrowcem" przepłowadzili.komisyjny'
przegląd stanir'technicznego wządzeń w skate parku na Osiedlu. Uwagi z wizji zostały
Żgłoszone do Wydziału Inwestycji i Z,arządu Drogami.

9,
1

Zarząd wraz z Zarządem Osiedla ,,Barbara" udzielił pomocy w przeprorry-adzeniu Drria
Dziecka. które zostało zorganizowane pTzez GSW ..Silesia" w dniu 08.06.20l9 r.

0. Przewodniczący Zaruądu Osiedla,,Renaf dorvice"
a)
spotkał się z prezesęm PlM Piotrem Hęrczkiem w sprar,vie zaopatlzenia w ciepło oraz
' omowienia
Źrodeł ciepła i modernizacii sieci. Celem spotkania było obniZenie
kosztórł, podgrzewania wody i CO dla mieszkańców osiedla.
b) zorganizowuł:pg1\?|ie mieszk_ańców _ul. Hożej w^;prawie _usunięcie znaku strefa
z&mleszanla §-ąOląl z ul. Hozej, Kasprzaka. Okrzei, Wysockiego, Bajeczne.j
:

c)'
d)
'

e)

i rłłykonarrie nowego projektu ruchu drclgowego,

spoikał się z prezlsóm PWiK Andrzejem Rzepką w sprawie wykonania projektu
kanalizacii deŚzczowej z. rejonu trl, Górne_i. Łagodnej. ,Ligonia. Stgffa, Brzechwy"
Michałor.l,-icza. Gńczyńskiego, Lorapy. Witkiewicza. Szkolnej. Okrzei, Wysockiego.
wziął udział w spotkaniu ńieszkańców ul. Szkolnej i ul. Węglowej z burmistrzem
Czechowic -Dzibdzic w sprawie nieodtrierających wody studzienek w ul Szkolnej.
wziął udział w- spotkaniu-wiceburmistrza Pawła Mrowca, prezesa PWiF And.rze.ia
Rze pki i inspektoralZD.Tacka Bańoszka na rrl. Wyspiańskiego w sprawie strrdzienek

f)
g)
h)

lL

kanalizacljnrch oraz zalerłania rłodą opadorł,ą nrieszkańcórł,ul. Bajecznej.
na bieząco przedstau,iał wiceburmistrzoui Paw-łor.l,i \4row,corł,i wnioski zgłoszone

podczas d.vztrrów.

spotkał się z naczelnikiem W1,,działu IZD w, sprawie realizacji zadań rrjęt,vch
w propozycjach Ogólnego Zebrania Mieszkańców do budzetu Gnriry na rok 2a19^
każdorazowo przy intensyrvnych opadach dokonu.ie objazdu terenu Osiedla.

Zarząd na bieząco monitoruje kw-ęstie zll,iązane z gospodarką odpadanri
zglasza problemy mieszkńców bunrristrzowi.

i

na bieząco

Czechowice-Dziedzice. dnia 1 3.09.201 9 r,
",,' ;;l ffi i;,;ś; i ;;ń ;ńąaż;;; i,i,;p;i";óil ;,,,,,
i

zaffivięrdził:
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