Sprawozdanie z działalności Samorządu Mieszkańców Osiedla Azoty
W okresie od 16.11.2016 do 11.10.2021
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Zarząd Osiedla:
Marcin Urbanowski ~ Przewodniczący
Oczoś Adam — Wiceprzewodniczący
Stefanowicz Danuta — Skarbnik
Damboń Marta
Haj dun Małgorzata
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Rada Osiedla:

Białek Barbara
Damboń Marta
Dobrowolska Anna
Haj dun Małgorzata
Karsznia Arkadiusz
Kodź Aleksandra
Kodź Grzegorz
Krawiec Marek

. Marek Grażyna
10. Oczoś Adam
11. Oczoś joanna
12. Portas Krystyna
13. Stefanowicz Danuta
14. Urbanowski Marcin
15. Wawrzyniak Maciej
Podczas minionej kadencji Samorządu Mieszkańców wspólne posiedzenia Rady i Zarządu
Osiedla połączone z dyżurem obywatelskim odbywały się w każdy pierwszy roboczy
poniedziałek miesiąca w godzinach 18:30-19:30. Sporadycznie w razie potrzeb odbywały
się osobne spotkania Zarządu Osiedla.
Rada Osiedla na podstawie kompetencji przekazanych przez Radę Miasta opiniowała
projekty i przeprowadzała konsultacje w sprawie wyboru zadań w Budżecie
Obywatelskim.
W minionej kadencji mieszkańcy wybrali do realizacji następujące zadania:
.

Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Chemików - etap I
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Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Chemików - etap II

.

Rewitalizacja placu zabaw przy ul. ]ordanowskiej — etap I

.

Rewitalizacja placu zabaw przy ul. ]ordanowskiej - etap II

.

Rewitalizacja placu zabaw przy ul. ]ordanowskiej - etap III

›

Altana drewniana ogrodowa

Opiniowaliśmy i nadzorowaliśmy prace a także uczestniczyliśmy w odbiorach.
Nadzorowaliśmy

remont

ulic Witosa

1

Piłsudskiego,

przekazywaliśmy wnioski

mieszkańców do wykonawcy a także uczestniczyliśmy w odbiorach. Następnie
przeprowadziliśmy konsultacje z mieszkańcami w sprawie remontu ulicy Mościckiego

efektem czego był aktywny udział w nadzorowaniu i odbiorze prac remontowych.

W ramach działań statutowych współpracowaliśmy w placówkami i instytucjami
mieszczącymi

się na naszym osiedlu.

Corocznie współorganizowaliśmy festyny

parafialno-osiedlowe przy parafii św. Floriana, festyny z okazji dnia dziecka przy
przedszkolu i szkole podstawowej oraz pierwszy po pandemii festyn osiedlowy przy
szkole podstawowej. Aktywnie uczestniczyliśmy w organizacji imprez mikołajkowych lub
wigilijnych w Domu Dziennego Pobytu oraz organizowaliśmy wigilie dla osób starszych
w Mieszkaniach Chronionych. Byliśmy także współorganizatorami Papieskiego Biegu
Niepodległości ulicami naszego osiedla w 2017 roku oraz wystawy malarstwa mieszkanki
naszego osiedla w bibliotece w 2019 r.
Na wymienione wyżej działania przeznaczaliśmy coroczny budżet przyznawany nam
przez Radę Miasta. Budżet ten wynosił od 4500 do 6000 zł oraz dodatek w postaci grantu
w wysokości 10 000 zł (z wyjątkiem roku 2021] który przeznaczany był na zadania
związane z Budżetem Obywatelskim takie jak zakup projektu rewitalizacji ]ordanka oraz
zwiększanie budżetu zwycięskich zadań a także na realizację wymiany chodnika w parku
przy ul Waryńskiego / Witosa. Z uwagi na ograniczone działania w czasie pandemii oraz
narastające oszczędności w budżecie Samorządu na dzień 30.09.2021 pozostało
23 806,59zł

W czasie pandemii całość działań prowadziliśmy za pomocą telefonów i Internetu. Z

uwagi na to, iż siedziba Rady mieści się w budynku Mieszkań Chronionych, do którego

zakazano wstępu osobom postronnym wszystkie spotkania w tradycyjnej formie zostały
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odwołane. Przez kilka miesięcy kontaktowaliśmy się za pomocą telefonów oraz
uczestniczyliśmy w spotkaniach z Urzędem Miasta w formie on—line.

W ostatnim roku działalności aktywnie włączyliśmy się w sprawę utrzymania dalszego

funkcjonowania szkoły na naszym osiedlu. Odbyliśmy wiele spotkań i rozmów zarówno

w szkole jaki poza nią z przedstawicielami Urzędu Miasta, Rady Miasta czy mediów.
Podczas funkcjonowania Rady wielokrotnie opiniowaliśmy projekty uchwał Rady Miasta
czy przesyłaliśmy opinie w sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. w sprawie
lokalizacji myjni na osiedlu, myjni cystern czy projekty uchwał w sprawie miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Wymienione działania to realizacje głównych prac i przedsięwzięć. Należy jednak
nadmienić że praca w samorządzie to codzienne kontakty z mieszkańcami, udział w wielu
drobnych codziennych interwencjach takich jak niedziałające oświetlenie, wycinka
powalonych drzew, przerośniętych żywopłotów, porządek itp. Wśród członków rady są
mieszkańcy prawie wszystkich ulic naszego osiedla i to codzienne relacje sąsiedzkie były
głównymi motorami do działań. Mieszkańcy poprzez „swoich” członków rady Zgłaszali

problemy które następnie omawiane były podczas posiedzeń rady.
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