Protokół
Z zebrania Zarządu Osiedla w dn. 13.03.2013r.
Obecni: R. Bedyński, M.Marczak, B.Rycerska, J.Siciński, H.Nassalska
p.wójt Grabka i radni : A.Popko, P.Zacny, p.Hanc
oraz 3 miszkańców Osiedla
Przyjęto następujący porządek zebrania :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Informacje przewodniczącego o pracach Rady Gminy:
a) Wdrażanie ustawy „śmieciowej” w Gminie Michałowice
3. Realizacja przedsięwzięć z funduszu Zarządu Osiedla
4. Stan realizacji postulatów mieszkańców zgłoszonych na Zebraniu
Osiedla i korespondencja Urzędu do Zarządu:
a) Odwodnienie rejonu ul. Żwirki i Wigury
b) Modernizacja ul. Kwiatowej
c) Pismo w sprawie inwestycji ul. Polna19
5. Sprawy wniesione.

, Ogólnym

Ad 2. Wyjaśniono trudności z przyjęciem budżetu na spotkaniu Rady Gminy. Zawirowania
dotyczyły terminu ustalania w/w.
Głównym powodem dzisiejszego spotkania w obecnym składzie jest sprawa prawa
śmieciowego, które będzie obowiązywało w kraju od 1 lipca br.
Pan Wójt omówił podstawowe założenia dotyczące segregacji śmieci oraz sposobu ich
realizacji na terenie naszej gminy. Mieszkańcy otrzymacją dokładne informacje o sposobie
segregacji śmieci oraz cenach za ich wywóz. Wiadomości te będą przekazane w formie
ulotek.
Ad. 3 Przewodniczący Rady Osiedla poinformował o stanie zaangażowania środków z
funduszu rady:
- Kurs komputerowy jako kontynuacja ubiegłorocznego ……………..6 120zł
- Gimnastyka i masaże dwa turnusy.(trzeci, jeśli zostanie funduszy) 13 300zł
- Dotacja na zakup sprzętu muzycznego dla chóru „Michałowiczanka”
po przeniesieniu środków na stosowne konto
3200zł
- Decoupage - będzie uruchomiona kontynuacja po otrzymaniu oferty.
Ad. 4 Następnym punktem było omówienie pytań zgłoszonych przez przybyłych
mieszkańców.
P.Wójt odpowiedział naproblem odwodnienia ul.Zwirki i Wigury. Możliwe, że w tym roku
uda się zrealizować to zamierzenie po wykupie częsci gruntow i zgłoszenia do projektu.
Natomiast remonty ulic Rumuńskiej, Kwiatowej i Zytniej nie są ujęte w budzecie na br do
realizacji.
Ad. 5 Sprawy wniesione:
p.Wójt przedstawił koncepcję zagospodarowania starego budynku po gminie. Pokazał plany.
Padły propozycje poprowadzenia w osiedlu mikrobusu ale jest to nierealne ze względu na
koszty.
Termin następnego spotkania z mieszkańcami zostanie ogłoszony po uzgodnieniu z wójtem.

Roman Bedyński

