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Sprawozdanie Zarządu Osiedla Miejsce Kłodnickie z wykonania rocznegi.i
Planu rzeczowo finansowego i działalności za 2016 rok

Z zaplanowanych zadań i zakupówustalonych w planie działalności i budżecie Rady Osiedla
-Mieisce Kłodnickiena 2016 rok zrealizowano wszystkie
okt z wvlatkiem
.."" Zimowiska dla
'"
., ....
mieszkańców Osiedla" (pismo w załączeniu)
Z tzw. "Bonusu Prezydenckiego" zaplanowaliśmy i rozpoczęliśmy, po uprzednim uzyskaniu
zgody Magistratu, prace nad utworzeniem boisk do piłki nożnej i siatkówki, a także nad
"kącickiem do spotkań przy ognisku" na działce gminnej przeznaczonej dla rekreacji
mieszkańców Osiedla. Część prac została już wykonana, reszta jest zaplanowana na rok 2017.
Zarząd w imieniu własnym i Rady Osiedla wystosował kilkanaście pism do Urzędu Miasta,
Starostwa i innych instytucji w sprawach dotyczących naszego Osiedla, m.in.
o wykonanie i oznakowanie przejścia dla pieszych na ulicy Szpaków - zrealizowane (Powiat)
o utwardzenie (tłuczeń) części ulicy Jaskółek będącej nieprzejezdną - zrealizowane
(Nadleśnictwo)
.
o remont mostku na cieku wodnym "Młynówka" - Powiat dokonał "remontu-fuszerki"odwołaliśmy się do Starostwa na tak wykonane prace.
o usunięcie zagrażającej bezpieczeństwu topoli - zrealizowane prze U.M.
o zagwarantowanie nam ozdób światecznych (aniołów) - zrealizowane przez U.M.
Zwracaliśmy się także o dodatkowy przystanek MZK przy skrzyżowaniu ulicy Szpaków z
Kukułcząoraz o dodatkowe pkt świetlne na słupach gdzie panują kompletne ciemności
(kilkanaście nowych budynków nie ma kompletnie oświetlenia) - niestety tych spraw nie
udało się załatwić pozytywnie.
Zarząd Osiedla przeprowadził kolejne konsultacje-wybory zadań do Budżetu Obywatelskiego
na naszym Osiedlu na 2017 rok zgodnie z otrzymanymi z U.M. procedurami i wytycznymi.
W grudniu 2016 ruszyły pierwsze przygotowania do realizacji zadań z B.O. za lata 2015 i
2016 (prace nad projektem technicznym)
Zwracaliśmy się do U.M o uwzględnienie w projekcie budżetu miasta na 2017 rok kilku
propozycji inwestycji dla naszego Osiedla, m.in. ścieżka rowerowa na trasie Miejsce
Kłodnickie -Cisowa oraz o wykonanie zewnętrznego "parku fitnes".
Na poczatku roku 2016 gościliśmy na zebraniu mieszkańców naszego Osiedla władze miasta,
rozmawiano o problematyce dotykającej Mieszkańców, o możliwościach U.M. w
rozwiązywaniu poszczególnych problemów Osiedla i o planach władz dotyczących całego
miasta.
Po kilku latach starań doczekaliśmy się niowego energooszczędnego oświetlenia części ulicy
Czajki.
Doczekaliśmy się także założenie na 6 słupach oświetleniowych przyłączy na ozdoby
świąteczne oraz samych ozdób, wystąpiliśmy także o wykonanie dodatkowych 3 takich pkt.
Pod koniec roku wykonano także (po kilku latach starań) progi zwalniające na drogachulicach osiedlowych, niestety brak odbioru (Przewodniczący zgłaszał to na spotkaniu z Panią
Prezydent w U.M.) i brak możliwości zgłoszenia przez R.O swoich uwag przy odbiorze prac
wykonywanych na Osiedlu (zgodnie ze Statusem Samorządu Mieszkańców) doprowadziły do
tego, że prace są wykonane źle - jest to opinia i Mieszkańców i członków R.O.
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Przewodniczący nadzoruje każdą z prac wykonywanych na Osiedlu, poświęca na to parę
godzin dziennie i robiąc przy tej okazji zdjęcia i zapiski, a także na bieżąco kontaktuje się z
odpowiednimi urzędnikami odpowiedzialnymi za pracy przeprowadzane na naszym Osiedlu.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Miejsce Kłodnickie brał udział w Sesjach Rady Miasta, w
kwartalnych spotkaniach Przewodniczących z Panią Prezydent, zabierając głos we wszystkich
ważnych sprawach dotyczących naszej lokalnej społeczności, brał także czynny udział w
posiedzeniach Komisji Rady Miasta.
Z każdej takiej wizyty, posiedzenia czy spotkania z władzami Miasta czy też radnymi Rady
Miasta Przewodniaczący Z.O. zdaje relację na najbliższym zebraniu RO. przekazuje także
informację o korespondencji papierowej lub e1ektroni~znej, którą prowadzi w imieniu
Zarządu i Rady Osiedla.
Wszystkie możliwe pisma wysyłane do instytucji oraz otrzymywane są wywieszane w
gablocie na budynku OSP - siedzibie RO. Miejsce Kłodnickie, ukazują się także na stronie
"MIEJSCE KLODNICKIE" na portalu społecznościowym "FACEBOOK", zamieszczane są
też na prywatnym profilu Przewodnuiczącego na tymże portalu.
Przewodniczący zwołuje co miesiąc zebranie Rady Osiedla, przed każdym takim zebraniem
pełniony jest dyżur, wszystkiee zebrania sąjawne i otwarte dla każdego chętnego mieszkańca.
Przewodniczący i inni członkowie Z.O. wypełniają swoje funkcje zgodnie z zadaniami
nałożonymi przez ROj działają zgodnie ze Statusem Samorządu Mieszkańców Osiedla
Miejsce Kłodnickie.
Pismo niniejsze zostanie przedłożone na najbliższym Zebraniu RO. w dniu 06.03.2017
członkom Rady i Przewodniczący prosi w nim o udzielenie absolutorium Zarządowi Osiedla
Miejsce Kłodnickie za 2016 rok.
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dnia 07.09 .2015 roku

W nawiązaniu do pisma Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle Fn.I.3020.1.2.2015
Zarząd Osiedla Miejsce Kłodnickie przedkłada założenia planu finansowego Rady Osiedla
Miejsce Kłodnickie na rok budżetowy 2016 ustalony na zebraniu 05.09.2015 .
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Zadanie
4210 Zakup sprzętu do świetlicy, środków czystości,
biurowych, AGD i wystroju wnętrz
4350 · Opłata za dostęp do Internetu
4300 Wymiana okien W kuchni
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Kwota
3600 zł

materiałów
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1500 zł
3500 zł

Razem 8600 zł
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Kultury, Sportu i Rekreacji
Zadanie
Spotkania dla osób starszycH i '

Organizacja "Karnawałowego
samotnych" z naszego Osiedla
Zakup nagród, upominków i mateńałów na organizację
Integracyjnego Dnia Dziecka 2016
Festyny Osiedlowe - wakacje w Mieście
Festyn Osiedlowy - Pożegnanie Lata
Organizacja Dożynek 2016
Mikołajki

"Zimowisko" dla mieszkańców Osiedla

o ewentualny kontakt telefoniczny prosimy pod numerem tel.,

~95

Kwota
1500 zł
1200 zł
1200 zł
1200 zł
800 zł
1200 zł
1500 zł
Razem 8600 zł

530 707 Jan Schoengart

.

SAMO~ZĄD MIESZKAŃCÓW
Osiedla "MIEJSCE KŁOONICKIE"
ZARZĄD

4 7-230

OSIEDLA

K~dzierzyn-Koźle

Uchwała

nr 2/2017

Rady Osiedla Miejsce Kłodnickie z dnia 06.03.2017 w przedmiocie
udzielenia absolutorium Zarządowi Osiedla za 2016 rok.

Paragraf 1
Rada Osiedla Miejsce Kłodnickie zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu
OsiedlaMiejsce Kłodriickie z wykonania rocznego planu rzeczowo finansowego
i działalności za rok 2016 i pozytywnie zaopiniowała.
Paragraf 2
Członkowie

Rady Osiedla Miejsce Kłodnickie głosowali w przedmiocie
udzielenia absolutorium Zarządowi Osiedla za 2016 rok.
W głosowaniu j awnym wzięło udził 12 członków Rady Osiedla:
za udzieleniem głosowało 11 osób
przeciwko - O osób
wstrzymało się - 1 osoba
Paragraf
3
......
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Osiedla Miejsce Kłodnickie
podjęła uchwałę o udzielenie absolutorium Zarządowi Osiedla Miejsce
Kłodnickie za 2016 rok
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