Sprawozdanie
działalności Zarządu

z

Rady Osiedla

"Kuźniczka"

za rok 2016

Powołanie Zarządu

Rok 2016 był czwartym rokiem działalności Zarządu Osiedla "Kuźniczka . Skład Zarządu
jest następujący: Ewa Stogniew (Przewodnicząca Zarządu), Stanisław Kmiecik (Zastępca
Przewodniczącego), Dorota Herman (skarbnik), Alina Cynar (sekretarz), Jacek Góra
(członek).
'

Posiedzenia

Zarządu

Zarząd zebrał się na 10 posiedzeniach w ciągu roku. W trakcie minionego roku zostało
podjętych 5 uchwał. Porządki obrad, protokoły oraz pozostałe materiały z posiedzeń są
wglądu w siedzibie Rady przy ul. Grunwaldzkiej 83.

Zadania

Zarządu

do

Osiedla

Zgodnie z obowiązującym Statutem Osiedla, Zarząd jako organ wykonawczy jest
. zobowiązany do realizacji zadań statutowych bieżących Osiedla. Należą do nich prżede
wszystkim:
.
• przygotowywanie i wykonywanie uchwał Rady Osiedla
• przygotowanie i realizacja planu wydatków
• zarządzanie mieniem przekazanym Radzie Osiedla
• zapewnienie obiegu informacji pomiędzy organami Osiedla a mieszkańcami.
Realizacja p~wyższych zadań zostanie omówiona w kolejnych punkach.
P~ygotowywanie

i wykonywanie Uchwał Rady Osiedla

W 2016 r. Zarząd Osiedla przygotował i uchwalił 5 uchwał. Dotyczyły one przede
wszystkim uchwalenia zmian i realizacji planu wydatków Osiedla, opiniowania oraz
wykonania zgłoszonych do realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego. Uchwały zostały
przyjęte przez Radę Osiedla.

Przygotowanie i realizacja planu wydatków na 2016 r.
,
Plan wydatków Osiedla Kuźniczka w 2016 rok kształtował się następująco:
Rok 2016 rozpoczęto planem poczatkowym tj. Razem środki statutowe j. dodatkowe środki
w kwocie 54 000 zł.
'
Przeniesienie środków w ciągu roku tj. 35 000 dokonano na zadania budżetu
obywatelski~go związanego z remontem chodników ulicy Jodłowej i Głogowej
Plan po zmianach I par. 4210, 4 300 i 4 270 I wynosi 19 000 zł
z tego wykonanie na- dzień 31.12.2016 wynosi kwotę 7 554, 03 zł
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Niewykorzystane
Poniżej

środki

na

wykorzystanie w

§ 4210 Zakup
Kwota

materiałów

i

dzień

ciągu

31.12.2016

roku

środków

wyniosły

,

11445,97 zł.

statutowych:

wyposażenia

18.05.2016 r.

wyjściowa

Carrefour K-

Zakup

Koźle

wiązanki

100

1.04.2016

100

napoi na
festyn
osiedlowy

7000
I

15.06.2016 r.

FV2016/05/51
oraz

FHU Andrzej
Kraska

--

Zakup napoi
na festyn
osiedlowy

200

Razem

§ 4270 Zakup

usług

remontowych

23.1 2.2016 R.

Kwota
wyjściowa

ZRBU
MARABUD

Malowanie

9,1 2.2016

4557,53

8.12.2016

2042,50

pomieszczeń

RO

7000

.

23.12.2016 R.

ZRBU
MARABUD

Malowanie

I

RO - roboty
dodatkowe

I

I
6600,03

Razem
§ 4300 Zakup

Kwota

(

pomieszczeń

usług pozostałych

06.06.2016 r.

FHU "AXER"

Wykonanie
ogłoszeń o
festynie
osLedlowym

23/2016

11.06.2016 r.

Zespół

Obsługa

5/2016

Muzyczny
"Kolorado"

muzyczna
festynu
Osiedlowego

,

Obsługa

1.02.2016

wyjściowa

5000

•
14.06.2016 r.

FHUAndrzej
Kraska

cateringowa .
festynu
osiedlowego

54

I

500
I

l
I

200

;

I

Razem

I
I

754

§ 4260 Zakup energii

Kwota

13.01 .2016

Enea

29.03.2016 r.

Tauron
Energia
Dystrybucja SA elektryczna
dystrybucja

07.04.2016 r.

MZBK

Energia
elektryczna
sprzedaz

wyjściowa

4000

K-Koźle.

P/22486830

D/90076747/161 208,58
6R/P

Faktura
korygująca

18,79

-

LUFK-201603/12

I

I

2881,45
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07.04.2016 r.

MZBK

rozliczenie c.o.

K-Koźle

LUFK-201603/11
rozliczenie woda
i kanalizacja

Faktura

35,64

korygująca

07.04.2016 r.

18.04.2016 r.

MZBK

K-Koźle

Naliczenie na
2016 r. zaliczki
za co., zimna
woda i ścieki

I
10,63

Korekta

Enea

sprzedaż

el.

.

LUF-2016-04f15 3654,79

energii P/22486830/000
6/16

25.05.2016 r.

Energia
Tauron
Dystrybucja SA elektryczna
dystrybucja

0/90076747/221 66,81
6R/P

24.06.2016 r.

Energia
Tauron
Dystrybucja SA elektryczna
dystrybucja

0/90076747/271 66,1
6/R/P

26.07.2016 r.

Energia
Tauron
Dystrybucja SA elektryczna
dystrybucja

0/90076747/311 65,95
6R/P

04.07.2016 r.

EcoEnergia Sp.
Z 0.0.

Energia
elektryczna

FVl13~06i07/20

1,49

16

sprzedaż

09.06.2016r.

EcoEnergia Sp.

z 0 .0.

Energia
elektryczna

FV/12217/06/20 2,48
16

sprzedaż

,

22.08.2016 r.

Energia
Tauron
Dystrybucja SA elektryczna
dystrybucja

0/90076747/331 66,19
6R/P

30.08.2016 r.

Tauron

S/80028032/021 44,07
6/R/P

Sprzedaż

Sp. z

sprzedaż

0.0.

14.10.2016 r.

27.1 0.2016 r.

j Tauron
Energia
Dystrybucja SA elektryczna
dystrybucja
Tauron
Sprzedaż

Sp. z

Tauron
Sprzedaż

Energia
elektryczna

0/90076747/351 78,68
6R/P

IS/80028032/081 169,93
6R/P

sprzedaż

0.0.

03.1 1.2016 r.

Energia
elektryczna

Sp. z

Energia
elektryczna

0/S1/0095589/1 1
6

sprzedaż

0.0.

28.11 .2016 r.

Tauron
Energia
Dystrybucja SA elektryczna
dystrybucja

0/30/90076747/ 127,99
037116R/P

02.12.2016 r.

Tauron

0/S1 /01 05340/1 .4,26
6

Sprzedaż

0.0.

28.12.2016 r.

Sp. z

Energia
elektryczna
sprzedaż

Tauron
Energia
Dystrybucja SA l elektryczna

. 0/$1/0111810/1
6

4,51

sprzedaż

28.1 2.2016 r.

Tauron
Energia
Dystrybucja SA elektryczna

0/30/90076747/ 73,90
0381216R/P
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!dystrybucja

!Razem
Do

!7483.24

najważniejszych zdarzeń

jakie

miały

miejsce w minionym roku i związanych z

podjętymi uchwałami należą:

1. Uchwała nr 1/2016 z dnia 03.02.2016 w sprawie akceptacji planu
rozbudowy cmentarza na osiedlu Kuźniczka.
2.

Uchwała nr 2/201.6 z dnia 22 luty 2016
zadań do Budżetu Obywatelskiego.

w sprawie zopiniowania

zgłoszeń

3. Uchwa? a nr 3/2016 z dnia 24 marca 2016 w sprawie wyboru zadania' do
realizacji w ramach konsultacji w trybie Bud') etu Obywatelskiego w 2016r
4.

Uchwała nr 4/2016 z dnia 30 marca 2015 w sprawie udzielonego
absolutorium dla Zarządu Rady Osiedla za rok 2015

5. Uchwała nr 5/2016 z dnia 30 czerwca 2016 sprawie przeniesienia środków.
z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego do Wydziału Zarządzania
.Drogami na wykonanie chodników na ulicy Jodłowej i Głogowej w wysokości
35000 zł.
6. Dnia 10.09.2016 roku do Rady Osiedla wpłynęło pismo mieszkańców z
prośbą o interencję w sprawie zamontowania na ulicy Gajowej która jest
drogą jednokierukową znaku "Nie dotyczy rowerów". Na wniosek Zarządu
sprawę przedłóżono do rozpatrzenia w Starostwie Powiatowym. gdzie
stwierdzono, że ze względu na brak pasa odgradzającego od reszty ulicy na
chwilę obecną nie jest możliwe ustawienie w/w znaku .
. 7. W dniu 23 listopada 2016 roku w związku z protestem paru osób z ulicy
Spokojnej w sprawie przebudowy Al. Spokojnej doszło do spotkani'a na
terenie Urzędu Miasta Rady Osiedla, protestujących mieszkańców oraz
przedstawicieli władz. W efekcie utrzymano w mocy zatwierdzony projekt
przebudowy.
8. 18 listopada 2016 ' przedłożono do Urzędu Miasta plan rzeczowo-finansowy
na rok 2017

Przygotowanie budżetu na rok 2Q16
W trakcie roku Zarząd prowadził prace nad projektem budżetu Osiedla na rok 2017.
Wprowadzono do planu finansowo-rzeczowego między innymi remont chodników na
osiedlu Kuźniczka.
Kontakt z

mieszkańcami

dyżury członków Rady Osiedla dla mieszkań'ców odbywały się w siedzibie Rady
Osiedla w każdy trzeci piątek miesiąca w godz. 18:00 -19:00, poza okresami
wakacyjnymi. Jednocześnie istnieje możliwość zgłaszania spraw bezpośrednio na telefon
kontaktowy do Przewodniczącej Zarządu.

W imieniu Zarządu Rady osiedla pragnę podziękować wszystkim członkom rady za
owocną pracę na rzecz naszego osiedla w roku ~016.

Przewodniczący Z . rządu Osiedla Kuźniczka
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Kędzierzyn-Koźle

30.03.2017r
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Sprawozdanie
ze spotkania Rady Osiedla "Kuźniczka"
z dnia 30 marca 2017 roku
wraz z Uchwałą nr 4/2017 .

Na spotkaniu w dniu 30.03.20 17r zgodnie ze Statutem Osiedla' "Kuźniczka" § 21. pkt 2.2
Rada Osiedla wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla w okresie od 01.01.2016r
do 3 L 12.20 16 w zakresie planu finansowo-rzeczowego oraz dokonanych celowych wydatków na
realizację zadań samorządu mieszkańców Osiedla. Po wysłuchaniu sprawozdania w trakcie
głosowania jawnego podjęta została uchwała o udzieleniu Zarządowi Osiedla absolutorium za w/w
okres działalności.

.,

Ucbw~da

nr 4/2017

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
w wyniku jawnego głosowania Rada Osiedla "Kuźniczka"postanawia udzielić całemu Zarządowi
Osiedla absolutorium za w/w okres działalności

10
Przy obecnych......................... osobach, uchwałę podjęto/nie podjęto
10
O
O
za................. przeciw.................... wstrzymało się .............................. .

Przewodnicząca Zarządu

Ewa Stogniew

W załączeniu:
11 Lista obecności
2/ Sprawozdanie z

działalności Zarządu

Rady Osiedla "Kuźniczka"

