Sprawozdanie z działalności
Rady Osiedla i Zarządu Osiedla Piastów

od19.11.2012r. do 19.11.2016r.

Na ogólnym zebraniu mieszkańców w dniu 19.11.2012r. wybrano:
Radę Osiedla Piastów
PrzęwodniczącegoZarz'ądu Osiedla Piastów
Członków Zarządu Osiedla Piastów
Rada Osiedla liczy 15 członków . W jej skład weszli:
l.Choromański Józef
2.Domin Cecylia
3.Dutka Anna
. 4.HepperAlicja
5.Hepper Andrzej
6.lwaneczko Grażyna
7.Kaszuba-Zomerfeld Halina
8.Kokocka Stanisława
9.Kopacki Ryszard
10.Kowalewski Jerzy
11.Matras Helga
12.Nikisz Eleonora .
. B . Pawłowska Wioletta Zofia
14.Słowik Krzysztof
15.Taranowski Edmund
Przewodniczącym Zarządu Osiedla Piastów wybrana została Alicja Hepper.
W skład Zarządu Osiedla Piastów weszli:
Domin Cecylia
Janas Ryszard
Kaszuba -Zomerfeld Halina
Kieroński Łukasz

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Osiedla w dniu 22.11.2012r. w głosowaniu jawnym
jednogłośnie wybrano skład Zarządu:
Zastępca Przewodniczącego Zarządu : Kieroński Łukasz

Sekretarz: Kaszuba- Zomerfeld Halina
Skarbnik: Janas Ryszard
Członek Zarządu : Domin Cecylia
Dnia 22.05.2015r. Łukasz Kieroński w formie pisemnej złożył rezygnację z pełnienia przez
siebie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Za~ządu Osiedla Piastów.
W ~niu 06.07 .2015r. odbyły się wybory uzupełniające pozostałych członków Zarządu Osiedla
Piastów. Członkiem Zarządu Osiedla Piastów został wybrany pan Józef Choromański.
Dnia 06 .07 .2015 Zarząd Osiedla Piastów podjętą uchwałą nr. 6 jednogłośnie wybrał Józefa
Choromańskiego na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów.

Obszar Osiedla Piastów obejmuje swoim zasięgiem Osiedla "Piasty" i" Powstańców Śląskich "
Biuro Rady i Z~rządu Osiedla czynne było dla mieszkańców w każdą pierwszą środę miesiąca
w godz. 17.30-18 .30 a po zmianie w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 17.30-:18.30
Ogółem w okresie sprawozdawczym odbyło się 30 posiedzeń Rady i Zarządu Osiedla Piastów
oraz?3 posiedzenia Zarządu Osiedla Piastów.
W okresie sprawozda'wczym odbywały się spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z
Przewodniczącymi Zarządów Osiedlowych.
Członkowi~ R,ady Osiedla uczestniczyli w spotkaniach Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z
mieszkańcami.

Odbywały się również

spotkania robocze Rady Osiedla z Prezydentem Miasta Kędzierzyna
Koźla na terenie naszego osiedla .
Uczestniczono w konsultacjach które dbtyczyłyzmian w regulaminie Budżetu
Obywatelskiego. Opiniowano zweryfikowane zadania zgłaszane przez mieszkańców do
Budżetu Obywatelskiego. Zarząd Osiedla Piastów w w/w składzie pełnił dyżury podczas
głosowań w siedzibie Rady Osiedla dotyczące Budżetu Obywatelskiego.
Fundacja Wiedzieć Więcej złożyła skargę na bezczynność Rady Osiedla Piastów w
przedmiocie informacji publicznej- W.S.A. w Opolu odrzucił skargę.
Rada Osiedla wraz z Zarządem Osiedla zajmowały się zagadnieniami dotyczącymi:
-czystości na osiedlu
-porządku publicznego
-bezp i eczeństwa

-zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego
-stanem dróg i chodników zarządzanych przez powiat i gminę znajdujących się na terenie
Osiedla Piastów
-bazą rekreacyjno-sportową

-współorganizowaniem imprez dla mieszkańców osiedla z klubami i ośrodkami działającymi
na naszych osiedlach: Kajtek, Komes, DDP Wrzos, Klub Seniora D. K: Komes.
-opiniowaniem projektów aktów prawnych i innych planowanych zamierzeń organów
gminnych przedkładanych do zaopiniowania przez Radę Osiedla
-uczestnictwo w czynnościach odbiorczych inwestycji komunalnych i robót ~emontowych w
obrębie osiedla
- zgłaszanie do Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego wniosków o bieżące naprawy mienia
gminnego i powiatowego
-zgłaszanie do Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego wniosków o ujęcie zadań
inwestycyjnych na osiedlu w planach budżetu na kolejne lata
Członkowie Zarządu i Rady Osiedla Piastów podejmowali działania na rzecz osiedla i jego
mieszkańców:

W związku z planami gminy dotyczącymi zmiany nazwy ul. Wieczorka, oraz likwidacji bądź
zmiany lokalizacji biblioteki, Zarząd Osiedla" Piastów" we współpracy. z Radą Osiedla
" Powstańców Śląskich" zorganizował w okresie OS.12.2012r. -Oi01.2013r. konsultacje
społeczne/zbieranie podpisów/ dotyczące w/w tematów, które przekazano przewodniczącej
rady miasta na sesji dot. tego tematu.
Przedstawiciel Zarządu Osiedla Piastów na sesji budżetowej Rady Miasta po udzieleniu mu
głosu interweniował w sprawie wykreślenia przez Radnych inwestycji na osiedlu Piastów w
roku 2014. Uczestniczył również w spotkaniach z Prezydentem Miasta dotyczących tego
tematu .

Zarząd uczestniczył

w spotkaniu na temat bezpieczeństwa publicznego "Bezp i eczeństwo to

policja i społeczeństwo "
W ramach współorganizacji z M.O.P.S imprezy "Bo jesteśmy rodziną " zakupiliśm y dla 7
dzieci z naszego osiedla wyprawki szkolne.
Rada Osiedla Piastów na ręce Przewodniczącej Zarządu Osiedla Piastów otrzymała tytuł
NiezapominajkrRoku 2015 za wspieranie działalności ośro'dka wsp~rcia .
P r zeprowadziliśmy wspólnie z policją i strażą miejską szkolenie dla dzieci w ramach akcji
" Jedź. bezpiecznie" Akcja ta odbyła się na terenie rekreacyjno-sportowym gdzie mieśc i się
miasteczko ruchu drogowego przeznaczone dla dzieci.
Starania Rady Osiedla Piastów o pozyskanie funduszy na organizowanie gimnastyki tai-chi
na wolnym powietrzu dla mieszkańców nie 'pow i odły się.
' \
Zarząd Osiedla uczestniczył w czynnościach odbiorczych inwestycji realizowanych na
osiedlu
1. Budowa ul ic na osiedlu Powstańców Śląskich . Realizacja przez gminę tego zadan ia
rozw i ązała prob lem dotyczący zagrożenia komunika,cyjnego na działkach 3427/743420/ 52
34253420/ 533427/100 a podnoszony przez Zarząd w pismach do grniny.
/ 2. Przekazano teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Wieczorka do realizacji wygranego
zadania Budżetu Obywatelskiego 2014r:"Módernitacja terenu rekreacyjno -sportowego
przy uk Wieczorka" . Przeprowadzano rozmowy z wykonawcami przez cały okres jego
real izacj i.
Dokonano odbioru tej inwestycji, składając jednocześnie pisemnie uwagi, zastrzeżenia ,oraz
brak akceptacj i dwóch urządzeń zabawowych tam zamontowanych .
3. Za rząd Osiedla przedstawił pisemnie uwagi dotyczące przebudowy ul. A. Benisza", ul.
Łokietka oraz op inie dot. ,,Projektu technicznego boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy na
terenie r ekreacyjno-sportowym ul. Wieczorka .
Samorząd Osiedla Piastów co roku składał. wnioski o ujecie zadań inwestycyjnych w planie
Budżetu Miasta oraz Starostwa Powiatowego na kolejne lata. Jednocześnie składano
szereg pism, dotyczących zadań bieżących.
Zostały zrealizowane wnioskowane zadania :
1. Remont ul. Chodkiewicza
2. Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul.
Wieczorka-w ramach Budżetu Obywatelskiego.
3. Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przyul. Wieczorka: fitness, urządzenia
na placu zabaw-w ramach Budżetu .Obywatelskiego.
.
4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.· Krzywoustego.
5. Remont zjazdu z drogi krajowej Al. Jana Pawła na drogę wewnętrzną pomiędzy
sklepem Biedronka a ogrodzen iem Zespołu Szkół Miejskich nr.l
6. Wyposażenie Osi~dla Piastów w odpowiednią ilość koszy .
7. Wyposażenie Osiedla Piastów w pojemniki z torebkami na odchOdy zwierzęce.
8. Wymiana ogrodzenia na panelowe wokół terenu rekreacyjno-sportowym przy ul.
W ieczorka .
9. Wyrównanie nawierzchni przy wejściu na teren rekreacyjno-sportowy od strony ul.
Wieczorkci 8.
10. Remont ul. Benisza ,zwiększenie miejsc parkingowych, progi zwalniające
11. Remont ul. W. Łok i etka - projekt techniczny
12. Dosadzenie drzew przy ścieżkach rowerowych .

13. Budowa boiska ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym
przy ul. Wieczorka: w ramach Budżetu Obywatelskiego realizacja 2017rok.
14. Remontu drogi na terenie przedszkola nr. 24
15. Wyremontowanie odcinka B. Śmiałego -od skrzyżowania przy hotelu Cort do
przedszkola nr. 26- projekt techniczny
16. Wyrównano z jednej strony górkę saneczkową na terenie rekreacyjno-sportowym
przy ul. Wieczorka
17. Zatrudniono na okres letni trenera osiedlowego na terenie rekreacyjno-sportowym
przy ul. Wieczorka .
18. Wyposażono na okres letni teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Wieczorka w
urządzenie Toy-Toy
19. - Remont nawierzchni przy zbiegu ulic J.P. i K. Wielkiego -okolice sklepu Biedronkazrealizowano
Dzięki współpracy z radnym powiatowym komunikacja ze Starostwem Powiatowym
poprawiła się , dzięki czemu mogliśmy podejmować skuteczne działania dotyczące terenów
należących do powiatu.
Zarząd Osiedla Piastów interweniował w Urzędzie Miasta, Starostwie Powiatowym,
R.S.M. Chemik Ipisma, maile ,rozmowy telefoniczne z urzędnikami różnych wydziałów I w
sprawach:
- zwiększania ilości patroli Straży Miejskiej na osiedlu Piastów w szczególności w rejonach
placówek handlowych, i terenu rekreacyjno-sportowego ul. Wieczorka
- braku porządku, czystości na osiedlu, nie usuwania śmieci na terenach należących do
gminy. I
-nie odśnieżania i braku zabezpieczenia oblodzonych terenów gminy
-nie sprzątania liści ,nie wykaszania traw, nie przycinania krzewów
-braku oświetlenia na drogach oSiedlowych/Wieczorka' .Królowej Jadwigi, Krzywoustego/
-wycinki drzew przy ul. Wieczorka /na prośbę mieszkańców/
-problemów mieszkańców bloku przy ul. Krzywoustego 12
-remontu ul. Królowej Jadwigi
-uszkodzeń elementów zabawowych na placu zabaw przy Wieczorka oraz uczestniczył w ich
przeglądach i odbiorach
'
-kradzieży siatki z bramki na boisku do piłki nożnej
-wymiany lub naprawy altanek, wymianY,starych ławek zabezpieczenie terenu przy górce,
montażu tabliczek informujących/ obiekt monitorowany/, zamontowania bramki przy
głównym wejściu na terenie rekreacyjno-sportowym ul. Wieczorka
- nasadzeń drzew na osiedlu szczególnie wzdłuż ścieżek rowerowych- drzelwa nasadzono
-corocznej prewencji w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na terenie rekreacyjnosportowym ul. Wieczorka i w jego okolicach w związku z możliwością pojawiania się żmii
zygzakowatej poprzez wykaszania traw, usuwania zakrzaczeń, montowania tablic
informacyjnych- działania pod~jmowano
- koszenia traw na terenach należących do RSM Chemik na których pojawiały się żmije
-kałuż na nowo wyremontowanej ul. Krzywoustego przy studzienkach kanalizacyjnychnaprawiono
-przycięcia drzew oraz usunięcia rozbitych szkieł na terenie rekreacyjno-sportowym ul.
Wieczorka -realizacja
- zanieczyszczenia okien i balkonów przez gołębie /pismo na prośbę mieszkańców do R.S .M .
Chemik/
"

' - wielokrotne pisma w sprawie nie usuniętych kafli będących pozostałością po
zlikwidowanych pawilonach na ulicy Wieczorka - brak interwencji ze strony gminy.
-o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na żądanie na przejściu dla pieszych skrzyżowanie ul
Wieczorka i B Krzywoustego- zadanie zrealizowane
-przycięcia żywopłotu wzdłuż ul .B .Krzywoustego /na wskutek częstych skarg mieszkańców/
-kałuży na nowo wyremontowanej ul. Krzywoustego przy studzienkach kanalizacyjnychnaprawiono
~ placu zabaw przy ul. Wieczorka 12 należącego do R.S.M.Chemik
- zwiększen i a nadzoru nad wywozem odpadów komunalnych przez R.S.M. Chemik
, - prośba o wykonanie chodnika do miejskiego placu zabaw przez R.S.M. Chemik- wykonano
Rada Osiedla Piastów zgłosiła wniosek o mohtaż progów zwalnia~ących na drogach
wewnętrznych dobiegających do ścieżki rowerowej przy ul. K. Jadwigi
Zgłosił również wniosek o poprawę bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu Alei Lisa z ul.B.
Krzywoustego .Wnioski te zostały przeanalizowane przez odpowiednie komisje , bądź
skierowane do Urzędu Miasta .
.
amorząd Osiedla Piastów rokrocznie otrzymuje fundusze na realizacje zadań statutowych .
oraz fundusze dodatkowe tzw. bonusy. Zgodnie z podjętymi Przez Radę Osiedla Piastów
uchwałami pieniądze zostały przeznaczone na:
- współ organizacje imprez dla mieszkańców osiedla wspólnie z klubami i ośrodkami
działającymi na naszych osiedlach: Kajtek, Komes, DDP Wrzos, ODK Komes .
Współorganizowaliśmy :Wigilie, Uroczystości Wielkanocne, Dni Dziecka, Mikołajki,
imprezy w okresie ferii zimowych dla dzieci, Rubinowe Gody Osiedla Piastów, Dni Seniora,
wycieczkę do Moszczanki
- potrzeby biura Rady min. zakup drukarki, , ar~. biurowe środki czystości, zakup i montaż
, tablicy informacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka .
Za dodatkowe środki przyznane Radzie Osiedla Piastów zakupiono:
-dla przedszkola nr.24 - kamery monitorujące przedszkole
-dla przedszkola nr.26 - mini kuchnie dla dzieci w rozmiarze dziecka, naczynia do mini
kuchni, lalki szmaciane bezpieczne, stolik dziecięcy ,krzesełka dziecięce
-.dla Zespołu Szkół Miejskich nr.l - krzesła i stoły do sal lekcyjnych, meble do sali zajęć
technicznych
-dla żłobka nr.10 -zabawki oraz pomoce dydaktyczne ,aparat fotograficzny, sprzęt
edukacyjny t j . ścianki funkcyjne, elementy zabawowe na plac zabaw.
-dla Domu Dziennego Pobytu nr.4 "Wrzos,,-Iaptop, radiomagnetofon ,rzutnik, ekran,
mikrofony bezprżewodowe.
Szczegółowe wydatkowania środków znajdują się wcorocznych sprawozdaniach jakie
przygotowuje Zarząd Osiedla Piastów .
Dokonując oceny mijającej kadencji należy stwierdzić ,że większość zagadnień którymi
zajmowała się Rada i'Zarząd Osiedla Piastów zostało zrealizowane.
W imieniu własnym i Zarządu Osiedla pragnę podziękować Członkom Rady Osiedla
Piastów za pełną zaangażowania pracę na rzecz naszego osiedla.
Dziękujemy również mieszkańcom osiedla Pia's tów za pomoc i wsparcie w naszej
działalności .
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