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Uchwała

nr 2/2019

Rady Osiedla Piastów
z dnia 15.01.2019r
w sprawie udzielenia absolutorium

Zarządowi

Osiedla "Piastów" i

Przewodniczącej

Rady Osiedla

.. PIastów".

Na podstawie § 21 ust. 1 i ust.2 pkt 2 Statutu Osiedla Piastów - Rada Osiedla Piastów
uchwa la, co następuje:

§ 1. RO Piastów w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzieliła absolutorium za 2018 ro k Zarządowi

Osiedla "Piastów" i Przewodniczącej Rady Osiedla "Piastów" .
§ 2. Wykonanie

uchwały

powierza

s i ę Zarządowi

Osiedla Piastów

§ 3. Uchwała wchodzi . w życie z dniem podj ęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłosze ń Osiedla

Piastów

SAMO lĄ' M!I:SLKAN "ÓW
OSIEDLA 'PiASTO •
ZAR Z Ą D OSJr: DLA
4 72 ~i 2

Kod2 lerzyn-Koilu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OSIEDLA "PIASTÓW" Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2018R.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Osiedla "Piastów" pracował w następującym składz ie:
Przewodnicząca Zarządu

,V-ce

Alicja Hepper

Przewodniczący Zarządu

Skarbnik

Krzysztof Słowik

Zarządu

Halina Kaszuba Zomerfeld

Sekretarz Zarządu

Urszula Kopacka

Członek Zarządu

Cecylia Domin

Biuro Samorządu Osiedla "Piastów" czynne było dla mieszkańców Osiedla "Piastów" w pierwszy
piątek każdego miesiąca

Zarząd

w godz.17:30-18:30.

Osiedla "Piastów" w w/w składzie pełnił dyżury w siedzibie podczas glo sowa nia zadań do

Budżetu

Obywate lskiego 2018.

Przewodnicząca Zarządu

Prezydent Miasta
Odbyło się

V-ce

oraz

Przewodniczący Zarządu

uczestniczyli w spotkan iach z

Pan ią

Kędzierzyn-Koźle .

spotkanie z Pan ią Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami osiedla "Piastów".

Zarząd Osiedla "Piastów" zorganizował spotkanie mieszkańców Osiedla z przedstawicielami firmy

Gaz-System S.A.
16 marca 2018 odbyły się wybory uzupełn i ające do Rady Osied la "Piastów" .
W okres ie sprawozdawczym
•

odbyło s i ę :

6 posiedzeń Rady Osiedla "Piastów "w tym 1 posiedzenie w terenie z udz ia łem Prezydenta i
Wiceprezydenta Miasta

•

Kędzierzyn-Koźle.

2 posiedzen ia wspólne Zarządu I Rady Osiedla "Piastów"

Na posiedzen iach RO procedowano 16 uchwał: przyjęto 15 uchwał. 1 uchwała nie przyjęta.
• 9 posiedzeń Zarządu Osiedla "Piastów"
Na posiedzeniach Zarządu Os iedla procedowano 6 uchwał
z pos i edzeń sporządzano protokoły.

: przyjęto

6 uchwał

Każdorazowo

Przedmiotem pracy
•

Zarządu były :

działania w celu podniesienia estetyki Osiedla polegające na licznych interwencj ach

sprawach utrzymania należytego porządku i bezp i eczeństwa
należących

•

w U.M. w

na osiedlu na terenach

do gminy i powiatu.

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zmian organizacji ruchu .drogowego na ulicach
należących

zarówno

do gminy jak i powiatu

min.:
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•

.

Koś~:;;~:Wrrce terenu rekreacyjno:sporto;"'ego),wydzielenia koperty w zatoce parkingowej

dla pojazdów uprzywilejowanych przy ulicy B. Krzywoustego 7

W

•

zorganizowanie na osiedlu w okresie letnim akcji "Miska wody dla zwierzaka"

•

współorganizacja

związku

z

im prez okazjonalnych i cyklicznych dla mieszkańców Osiedla.

rozpoczęciem

prac nad przygotowaniem projektu zadania do

na osiedlu Piastów w 2018r , Zarząd Osiedla Piastów uzgodnił

Budżetu

Obywatelskiego

z Panią projektant ' lokalizację

poszczególnych elementów zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym ul. Kośnego .
Na wskutek działań Zarządu w okresie letnim na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kośnego
zamontowano

kurtynę wodną,

dodatkowe

ławki,

stojaki na rowery oraz zatrudniono

osobę

do

pilnowania tęzni i całego obiektu.
Opiniowano projekty
•

uchwał

oraz innych spraw przekazanych przez

Urząd

Miasta min:

w zakresie postulowanych zmian lub pozostawienia bez zmian brzmienia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na teren ie gminy Kędzlerzyn-Kożle ,

o

w sprawie ustalania zasad usytuowania na terenie miasta

Kędzierzyn-Koź l e

miej sc

sp rzedaż y

i

podawania napoj ów alkoholowych oraz maksyma lnej liczby zezwol e ń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
o

stanowisko Rady do sprzeciwu wspÓłwłaściciela nieruchomości przy ul. Korfantego,

o

zweryfikowanie i
Budżetu
udział

o

opiniowanie

zadań

oraz uczestnictwo w konsu lta cjach w przedmiocie

Obywatelskiego 2018r,

w komisjach odbioru technicznego

zadań

inwestycyjnych realizowanych na osiedlu

Piastów,
przygotowanie planu rzeclOwo-finansowego na realizację zadań . Samorządu Mieszkańców

o

Osiedla "Piastów" na rok 2019,
o

przygotowanie wniosków inwestycyjnych do

budżetu

miasta

Kędz ie rzyn - Koźle

ora z do

Starostwa Powiatowego na rok 2019.
WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO 2018R
Na realizację zadań bieżących Samorządu Osiedla "P iastów" na rok 2018 została przyznana całkowita
wartość

7700,00:

Środki finansowe zostały rozdysponowane n astępująco:

§ 4210- zakup
§

4~OO-

materiałów

i wyposażenia

zakup usług pozostałych

§4360- opłaty za usługi telekomunikacyjnych

4400,00
3000,00
300,00

Samo'rząd Mieszkańców Osiedla "Piastów otrzymał również 10000,00 tzw. Bonus oraz oszczędnośc i z

poprzednich lat w wysokości 29400,00zł
ŚRODKI FINANSOWE WYDATKOWANO:

o

zakupy związane z funkcjonowaniem biura Samorządu OsiedJa Piastów

1350,76zł
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•
dofinansowanie budowy mini tęi:ni 'solankowej zgodnie z uchwałą
30000,00zł

Rody Osiedla "Piastów"•

współorganizacJa z Klubem Muzycznym Kajtek- Dzień Dziecka ~

•

współorganizacja

z Osiedlowym Domem Kultury

•

współorgan i zacja

z Domem Dziennego Pobytu Wrzos -Piknik w Moszczance-

•

wspólorganizacja

Z

•

współorganizacja z Parafią Ducha Świętego- animacja cyrkowa -

-Dzień

600, 00zł

Dziecka-

1200,00zl

Domem pziennego Pobytu Wrzos -zabawa taneczna-

1499,20zł
1400,00zł

700,00zł

Środki niewykorzystane w kwocie 10350,04z1 zgodnie z podjętą uchwałą Rady Osiedla 'Piastów"
przechodzą

na 2019 rok.

Członkow i e Zarządu

i Rady Osiedla "Piasttlw" uczestniczyli w spotkaniach Wielkanocnych, Wigilijnych

organizowanych przez DDP Wrzos, Klub Seniora przy D.K. Komes

,u r oczystości

20-lecia D.D.P. Wrzos

or az spotkaniach, których byliśmy współorgan izatorami . Spotkania te cieszą się dużym powodzeniem
wśród mieszkańców

Wszystkie

oryginały

Gosp'odarczym
Wszyscy

Osiedla.
faktur z opisem oraz

Urzędu

Miasta

podjęte uchwały

do

wglądu

w Wydziale Administracyjno-

Kędzierzyn -Koźle .

członkowie Zarządu sprawują

swoje funkcje zgodnie z zadaniami, które powierza im Rada

Osiedla i są one zgodne ze Statutem Samo rządu Mieszkańców Osiedla "Piast ów". W związku z
powyższym Zarząd

Osiedla zwraca się do Rady Osiedla o udzielen ie absolut orium na najbliższym

posiedzeniu Rady Osiedla.
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