PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Zarządu Osiedla Michałowice z dnia 11.09.2013
Obecni na zebraniu:
- członkowie Zarządu Osiedla: Roman Bedyński, Maria Marczak,
Helena Nasalska, Grażyna Matysiak, Janusz Sieciński, Beata
Rycerska. Zebranie prowadził p. R. Bedyński
Przyjęto zaproponowany porządek zebrania:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Informacje przewodniczącego o pracach Rady Gminy:
3. Realizacja przedsięwzięć z funduszu Zarządu Osiedla
4. Stan realizacji postulatów mieszkańców zgłoszonych na Zebraniu
, Ogólnym Osiedla
a) Odwodnienie rejonu ul. Żwirki i Wigury
b) Modernizacja ul. Kwiatowej
5. Przygotowanie zebrania mieszkańców osiedla (21.09.2013)
a) Propozycja podziału budżetu zarządu na rok 2014 do dyskusji
na zebraniu i zatwierdzenia uchwałą zebrania.
b) Propozycja wniosków do budżetu gminy na rok 2014.
6. Sprawy wniesione.
5. Uzgodnienie terminu kolejnego zebrania.
ad.1 Jednomyślnie przyjęto protokołu z poprzedniego zebrania.
ad 2 Pan Roman Bedyński poinformował o pracach Rady Gminy,
zwłaszcza o korektach budżetu gminy, postępach realizacji „ustawy
śmieciowej w gminie i planach realizacji Domu Kultury z biblioteką
w Osiedlu Michałowice (adaptacja byłego urzędu gminy).
ad.3 Prowadzący zaproponowane wcześniej kursy i zajęcia dla
mieszkańców Osiedla poinformowali o stanie realizacji przedsięwzięć
zaplanowanych w ramach funduszu osiedla:
- Zrealizowano dwie tury gimnastyki połączonej z masarzem.
Zaplanowano zrealizowanie jeszcze jednego turnusu samej gimnastyki
w Szkole języków na ul Raszyńskiej w terminach 23.09 do
23.12.2013r. Koszt 1250 zł. Sprawę umowy załatwi p. Bedyński a
rekrutację koordynuje p. Marczak.

-Zrealizowano dwie tury kursu komputerowego. Wystąpiły
trudności z dostępem do Sali komputerowej w szkole. Zarezerwowano
kwotę 3060 zł na kolejną turę kursu komputerowego.
Panie H. Nassalska i B. Rycerska dołożą starań aby uzyskać dostęp do
komputerów jeszcze w tym roku i zrealizować zaplanowany kurs.
- Kolejna tura kursu dekoupage-u jest w realizacji.
Zarezerwowano kwotę 6270 zł. Sprawę organizuje i koordynuje
rekrutację p. Rycerska.
- Zarezerwowano kwotę 5000 zł na kurs tańca towarzyskiego.
Sprawę organizuje p. Marczak. Rekrutację koordynuje p. Cichocki.
- Zrealizowano modernizację, popularyzację i administrowanie
strony internetowej osiedla.
- Przekazano kwotę 3557,50 na zakup sprzętu muzycznego dla
chóru Michałowiczanka przy kole emerytów w wyniku zmiany
ulokowania tej kwoty w budżecie gminy umożliwiającej
przeznaczenie tej kwoty na zakupy.
Stan realizacji funduszu osiedla obrazuje tabela zbiorcza:
Realizacja funduszu osiedla
Budżet

KURSY
Strona internetowa
Inne
Razem

Gimnastyka
Komputery
Decoupage
Tańce

35 000,00
5 000,00
3 557,50 Michałowiczanka
43 557,50

Jeszcze
Wykonanie Zostało
planowane
Bilans
13 300,00
1 250,00
6 120,00
3 060,00
0,00
6 270,00
0,00 15 580,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
3 557,50
0,00
0,00
27 977,50 15 580,00
15 580,00
0,00

ad. 4 Postulaty mieszkańców zgłoszone na poprzednim zebraniu
ogólnym zostały spełnione. Rozpoczęły się procedury modernizacji
ulic Żwirki i Wigury i Kwiatowej, oraz procedura adaptacji byłego
budynku gminy na dom kultury z biblioteką.
ad.5 Ogólne zebranie mieszkańców osiedla zwołano na 21.09.2013r.
a) Podział kwoty 50 028,10 zł funduszu osiedla na 2014r.
Zaproponowano przeznaczyć na
-dofinansowanie Koła Emerytów 6 000 zł
-administrowanie strony internetowej osiedla 3 600 zł.

zajęcia edukacyjne, sportowo-ruchowe, kulturalne 40 428,10 zł.
pomniejszone o koszt inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców na
zebraniu ogólnym.
b) Wnioski budżetowe do budżetu gminy na rok 2014 będą
omawiane na zebraniu ogólnym
ad. 6 Sprawy wniesione.
a) Pismo p. Jolanty Ploch w sprawie ul. Parkowej 13
Po wizji lokalnej i przedyskutowaniu sprawy Zarząd Osiedla
negatywnie opiniuje wniosek o ograniczenie parkowania na ulicy
Parkowej. Jest to ulica o małym natężeniu ruchu drogowego i
parkujące samochody, przy zachowaniu zdrowego rozsądku (nie po
dwu stronach w tym samym miejscu) nie utrudniają ruchu drogowego.
Uważamy, że ustawienie tego zakazu byłoby złym precedensem dla
wielu podobnych ulic w osiedlu. Wniosek został poparty przez wielu
(8) mieszkańców ul. Krótkiej, którym parkujący van może bardziej
przeszkadzać niż wnioskodawczyni. Z tego względu proponujemy
ustawienie wypukłego lustra naprzeciw wylotu tej ulicy.
b) Sprawa liczebności zarządu Osiedla.
W trakcie kadencji pisemną rezygnację z członkostwa zgłosił Pan
Piotr Mruk w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Od dłuższego
czasu (ponad rok) nie biorą udziału w zebraniach zarządu Pani Bożena
Michalska i Pan Jerzy Haber. W związku z powyższym, zarząd
proponuje na zebraniu ogólnym przyjąć rezygnację p. Mruka, odwołać
p.p. Michalską i Habera oraz wybrać trzech nowych członków zarządu
osiedla.
ad 7. Data kolejnego zebrania Zarządu Osiedla zostanie ustalona
telefonicznie.

Na tym protokół zakończono.
Roman Bedyński

