Sprawozdanie Zarządu Osiedla Kłodnica
z działalności w okresie styczeń - grudzień 2017 r.
Zarząd

Samorządu

Mieszkańców

Osiedla Kłodnica, wybrany zgodnie z protokołem w
wyborach na Przewodniczącego Rady Osiedla oraz w wyborach pozostałych członków
Zarządu Osiedla z dnia 18.11.2016r., funkcjonował w 2017 roku w następującym składzie:
Przewodnicząca Zarządu

- Ewa Buzo-Dziedzic
Wiceprzewodnicząca Zarządu - Ewa Odulińska
Sekretarz - Sebastian Szymoniak
Skarbnik - Małgorzata Kłosek
Członek Zarządu - Edyta Nowak-Jasek
W 2017 roku Zarząd Samorządu Mieszkańców Osiedla Kłodnica zorganizował szereg spotkań
kulturalnych, artystycznych, integracyjnych i społecznych, a mianowicie:
- 10 stycznia 2017 oraz 28 lutego 2017 - spotkanie mieszkańców osiedla z Prezydent Miasta
Sabiną Nowosielską

- 7 marca 2017 spotkanie integracyjne połączone z warsztatami plastycznymi z okazji Dnia
Kobiet
- 8 kwietnia 2017 Wielkanocne Warsztaty Rodzinne - osiedlowe tworzenie palm
wielkanocnych
- 12 czerwca 2017 akcja protestacyjna zorganizowana na wniosek mieszkańców, dotycząca
niejasności związanych z inwestycją w porcie
- 24 czerwca 2017 Ognisko Osiedlowe - impreza integracyjna dla mieszkańców osiedla z
okazji rozpoczęcia wakacji
- 26 czerwca 2017 - spotkanie mieszkańców osiedla z zarządem spółki KK Terminale oraz
władzami miasta Kędzierzyna-Koźla
- 16 grudnia 2017 - warsztaty bożonarodzeniowe "Choinka na 100 sposobów"
Rada Osiedla Kłodnica była również współorganizatorem następujących imprez osiedlowych:
- 18-ty wyścig kolarski "Cyclo-Cross MTB 2017 Kędzierzyn-Koźle" - 22.01.2017
- Przegląd Piosenki Przedszkolnej "Kłodnickie Kolędowanie" wraz z Publicznym Przedszkolem
nr 17 - 09 .02.2017
- osiedlowa impreza integracyjna "Babski Comber" - 23.02.2017
- uroczyste otwarcie kompleksu sportowego przy ZSM nr 2 - 21.03.2017
- Dzień Sportu w Zespole Szkół Specjalnych -19.06.2017
- osiedlowa impreza integracyjna "Oktoberfest" - 2flO.2017
- Dzień Świętego Marcina - 15.11.2017 wraz ze Szkołą Podstawową nr 15 oraz Zespołem
Szkół Specjalnych
- Międzyszkolny Konkurs "Kłodnickie Kolędowanie" 14.12.2017
Zarząd Osiedla podjął w dniu 16 lutego 2017 roku uchwałę w sprawie zaopiniowania

zgłoszeń zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku. Zarząd zaopiniował pozytywnie 7
zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego .

Po przeprowadzonych konsultacjach w drodze głosowania największą ilość głosów zdobyło
zadanie pod nazwą "Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap l" o szacowanej wartości
101.300 zł
Zarząd Osiedla uchwałą z dnia 05.04.2017 roku wybrał to zadanie do realizacji.

27.11.2017 Zarząd Osiedla wysłał do Skarbnika Miasta plan finansowy na rok 2018, w którym
przeznaczył na:
- zakup oleju opałowego - 9.000,- zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 300,- zł
- zakup wyposażenia biurowego, nagród i inne - 5.300,- zł
- opłata za wodę i energię elektryczną - 3.000,- zł
- organizacja osiedlowych festynów, spotkań i zawodów sportowych - 4.000,- zł
- opłaty za telefon stacjonarny - 400,- zł
- opłaty za wywóz śmieci - 850,- zł
Łącznie 22.850,- zł
Zarząd Osiedla Kłodnica wnioskuje o udzielenie absolutorium za 2017 rok.
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