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sPRÅWozDANIE

.Zaazeou osiEoLA "Plnsrgw" z ozntnoścl w oknesls
sTYçzEŃ-ŠRUDÄIEŃ 201m.

W okresie sprawozdawczym, Zarząd Osiedla "Piastów'” pracował w następującym składzie:

Przewodnicząca Zarządu

Alicja Hepper

-

`

V-ce Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Słowik
Skarbnik Zarządu
Halina Kaszuba Zomerfeld
Sekretarz Zarządu
'
Urszula Kopacka
Członek Zarządu
Cecylia Domin
Biuro Zarządu i Rady Osiedla NPiastów” czynne było dla mieszkańców osiedla w pierwszy
piątek każdego miesiąca w godz.17:30-1B:30.
Zarząd Osiedla Piastów w w/w składzie pełnił dyżury w siedzibie Rady podczas głosowania
zadań do Budżetu Obywatelskiego.
Przewodnicząca Zarządu oraz V-ce Przewodniczący uczestniczyli w spotkaniach z Panią
Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla .
W okresie sprawozdawczym odbyło się:
6 posiedzeń Rady Osiedla Piastów,
5 posiedzeń wspólnych Zarządu i Rady Osiedla Piastów

4 posiedzenia Zarządu Osiedla Piastów.

Każdorazowe z posiedzenia sporządzane protokoły.
Przedmiotem pracy Zarządu były:
'I' działania w celu podniesienia estetyki osiedla polegającena licznych interwencjach w
UM w sprawach należytego utrzymania porządku na osiedlu na terenach należących
do gminy ,powiatu,
w

ustawienia na ścieżce rowerowo -spacerowej 3-4 ławek, koszy na śmieci, oraz dwóch
pojemników na psie odchody (z dwóch stron wejść na ścieżkę),
`

w

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Alei Lisa, montażu progów
zwalniających przy ul. Królowej Jadwigi, wydzielania koperty w zatoce parkingowej
dla pojazdów uprzywilejowanych przy ul. B. Krzywoustego 7 i Starostwo Powiatowe),

'I
i
'r

zorganizowanie w okresie letnim na osiedlu akcji „Miska wody dla zwierzaka”,
współorganizacja imprez okazjonalnych i cyklicznych dla mieszkańców osiedla,
opiniowano projekty spraw przekazanych przez Urząd Miasta min:
-projekt uchwały w przedmiocie ogłoszenia oraz określenia zasad i
trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta
Kędzierzyn-Koźle,
'
-projektów uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-'Koźle w sprawie zmiany
statutów osiedli utworzonych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
oraz utworzenia osiedla Powstańców Śląskich l nadania mu statutu
-zmianę nazwy ul. Józefa Wieczorka,I
-zweryfikowane zadania oraz uczestniczono w konsultacjach w
przedmiocie Budżetu Obywatelskiegożüll

'I

'I'

'I'

Uczestniczenie w konsultacjach dotyczących:

-przebudowy ulicy Korfantego
- przebudowy ulicy Łokietka
„ Í, _
-budowy boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy na terenie rekreacyjno-sportowyn'ił '
przy ul. Wieczorka [Augustyna Kośnego) Budżet Obywatelski 2015
- budowy mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno~sportowym przy ul.
Wieczorka [Augustyna Kośnego) - etap I Budżet Obywatelski 2017
udział w komisjach odbioru technicznego zrealizowanych na osiedlu Piastów zadań
inwestycyjnych

przygotowanie planu rzeczowo '-finansowego na realizacje zadań lSamorządu
Mieszkańców Osiedla' 'Piastów" na 2018 rok,
.
przygotowanie wniosków inwestycyjnych do budżetu miasta Kędzierzyn~Koźle oraz
do Starostwa Powiatowego na 2018 rok

Wykonanie planu rzeczowo- finansowego 2017

Na realizacje zadań bieżących Samorządu Osiedla na rok 2017 otrzymaliśmy kwotę.7?00zł,;
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia- 4400,002ł
Paragraf 4300-zakup usług pozostałych- 3000,00zł

Paragraf 4360 ~ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -3002ł
~
Otrzymaliśmy również 10000 zł tzw. bonus oraz oszczędności z lat poprzednich w wysokości

lsooozł

`

Środki wydatkowano :
na potrzeby biura Samorządu Osiedla Piastów

montaż tablicy ogioszeniowej
akcja „Miska wody dla zwierzaka."
,
zakup paczek świątecznych dla pensjonariuszy Domu

Dziennego Pobytu „Wrzos„

L

_'

738,69 zł

147,60 zł
81,00 zł `

i

Muzyczny Klub „Kajtek” '-ferie zimowe
Dorn Dziennego Pobytu „Wrzos” Zabawa Taneczna
Muzyczny Klub „Kajtek„ Dzień Dziecka
Osiedlowy Dorn Kultury „l<omes„ Dzień Dziecka
Dom Dziennego Pobytu „Wrzos” Piknik w Moszczance '
Muzyczny Klub „Kajtek mikołajkil
Osiedlowy Dom Kultury „Komes„ mikołajki

849,70 zł

__

44?,25 zł
1500,00 zł
400,00 zł
492,00 zł
1499,55 zł
494,30 zł
550,00 zł

Środki niewykorzystane w kwocie 29199,9lzi zgodnie z podjęta uchwałą Rady Osiedla

Piastów przechodzą na 2018rok.
Członkowie Zarządu i Rady Osiedla uczestniczyli w spotkaniach Wielkanocnych , Wigilijnych
organizowanych przez Dorn Dziennego Pobytu Wrzos , Klub Seniora przy D.K. Komes , oraz
spotkaniach ,których byliśmy współorganizatorami. Spotkania te cieszą się ogromnym
powodzeniem wśród mieszkańców osiedla.
Wszystkie oryginały faktur wraz z opisem oraz podjęte uchwały do wglądu w Wydziale
Adrninistracyjno~Gospodarczym. Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

