Sprawozdanie z działalności Samorządu Mieszkańców Osiedla Azoty w roku 2017
Zarząd

Osiedla:

1. Marcin Urbanowski - Przewodniczący
2. Oczoś Adam - Wiceprzewodniczący
3. Stefanowicz Danuta - Skarbnik
4. Damboń Marta
S. Hajdun Małgorzata
Rada Osiedla:
1. Białek Barbara
2. Damboń Marta
3. Dobrowolska Anna
4. Hajdun Małgorzata
S. Karsznia Arkadiusz
6. Kodź Aleksandra
7. Kodź Grzegorz
8. Krawiec Marek
9. Marek Grażyna
10. Oczoś Adam
11. Oczoś Joanna
12. Portas Krystyna
13. Stefanowicz Danuta
14. Urbanowski Marcin
15. Wawrzyniak Maciej
Zarząd

Osiedla

spotykał się

na wspólnych zebraniach z

pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca o 18:30 zebrana te

Radą

Osiedla w

każdy

były jednocześnie dyżurem

dla mieszkańców. Ponadto kilkakrotnie odbyły się posiedzenia Zarządu.
Wiosną

br.

przeprowadziliśmy

Mieszkańcy wybrali

konsultacje w ramach

Budżetu

Obywatelskiego.

do realizacji zadanie pn. Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży

przy ul. Chemików - etap I. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane.
Byliśmy współorganizatorami

festynu parafialno-osiedlowego zorganizowanego przy

parafii św. Floriana oraz festynu z okazji dnia dziecka na w przedszkolu.
Nadzorowaliśmy
mieszkańców

remont ulicy

Piłsudskiego

i Witosa,

przekazywaliśmy

wnioski

do wykonawcy, uczestniczyliśmy w odbiorze.

Przeprowadziliśmy

konsultacje

dla

mieszkańców

osiedla

dotyczące

założeń

projektowych przebudowy ul. Przodowników Pracy.
str. 1

.

.

Dzięki

środków

naszym staraniom i przeznaczeniu

elektrycznego okresie

Bożego

narodzenia

na wykonanie

podłączenia

mogliśmy podziwiać największą

w

mieście

żywą choinkę·
Opiniowaliśmy
Budżetu

projektowane

uchwały

Rady Miasta w sprawie zmiany statutów osiedli,

Obywatelskiego oraz zmiany nazwy ulicy Przodowników Pracy.

Braliśmy także

udział

w wielu drobnych codziennych interwencjach takich jak

niedziałające oświetlenie, pielęgnacja

drzew i krzewów w pasach drogowych,

porządek,

przycinanie żywopłotów itp.

Budżet

Rady Osiedla opiewał na kwotę 21100
środki

1. Kwota 5.500

zł

i składał się z 3 części:

przeznaczone przez Urząd Miasta

2. kwota 5.600 zł oszczędności z poprzedniego roku
3. kwota 10.000 zł jako grant
Przyznane środki przeznaczyliśmy na następujące wydatki:
•

zł przeznaczyliśmy

15600

na

realizację

zadania które

wygrało

w

budżecie

obYwatelskim: "Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Chemików".
•

2000 zł współorganizacja festynu parafialno - osiedlowego

(występy

artystyczne

i "Pan Żaba).
•

zł współorganizacja

429,27

festynu w przedszkolu z okazji dnia dziecka

(dmuchany zamek).
•

500

zł wynajęcie

Sali w hotelu Solidaris na

Jasełka

wystawiane przez dzieci z

przedszkola.
•

1000

zł

wykonanie

podłączenia

elektrycznego

oświetlenia

choinki w parku

przed pocztą.
zł

•

52

zakup znaczków pocztowych na potrzeby korespondencji RO.

•

499,80

zł

zakup

świątecznych

•

874,92

zł

plastycznych do warsztatów z tworzenia ozdób

w szkole podstawowej.

zakup

mieszkańców w
Łączna

materiałów

materiałów

spożywczych

na wigilij ki organizowane dla

Domu Dziennego Po bytu i Mieszkaniach Chronionych.

kwota wydana to 20 955,99 zł.

