PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Zarządu Osiedla Michałowice z dnia 04.02.2015.
Obecni na zebraniu członkowie Zarządu Osiedla:
Roman Bedyński, Grażyna Matysiak, Maria Marczak, Helena
Nasalska, Janusz Sieciński, Beata Rycerska, Paweł Cichocki, Bożena
Michalska
Obecni na zebraniu mieszkańcy Michałowic: lista obecności
Przewodniczący Zarządu Osiedla Roman Bedyński odczytał obecnym
planowany porządek obrad i zaproponował jako punkt pierwszy
omówić sprawę zmiany ruchu na ulicy Rumuńskiej, ponieważ
większość gości przyszło w tym celu.
1. Zmiana ruchu na ul Rumuńskiej
Przewodniczący odczytał protesty mieszkańców złożone w tej sprawie
i poinformował zgromadzonych, że po interwencjach mieszkańców,
władze Gminy zdecydowały o powrocie do poprzedniej organizacji
ruchu w tym rejonie.
W wyniku gorącej dyskusji zgromadzonych na sali postanowiono
wystąpić do wójta z następującymi postulatami:
na ul Rumuńskiej wprowadzić ruch w obydwu kierunkach
należy podjąć starania w celu wykupienia pasa ziemi i
wykonania brakującego odcinka chodnika od strony ul Jesionowej
na ulicy Ogrodowej od strony al. Jerozolimskich znieść zakaz
wjazdu dla mieszkańców ulicy Ogrodowej poprzez powieszenie
odnośnej tablicy, dotyczącej tylko mieszkańców tej ulicy.
Zarząd Osiedla wystosuje w w/w sprawach odnośne pismo do Urzędu
Gminy z prośbą o realizację
Po zakończeniu sprawy ulicy Rumuńskiej, osoby zainteresowane
tylko tym tematem opuściły salę.

2. Realizacja budżetu za rok 2014
Przewodniczący odczytał sprawozdanie z wykorzystania funduszu
osiedla za rok 2014 i odpowiadał na szczegółowe pytania
zgromadzonych na sali. Padały też konkretne propozycje do realizacji
w roku 2015, omówione szczegółowo w punkcie sprawy wniesione.
3. Sprawy wniesione.
Zgłoszono cały szereg propozycji atrakcyjnych zajęć dla różnych grup
wiekowych i ustalono, aby każdy zainteresowany jak najszybciej
złożył swoje propozycje z wyliczeniem potencjalnych kosztów oraz
wskazania wykonawcy, który mógłby wystawić fakturę na wykonanie
danego zadania. Po spełnieniu powyższego można będzie przystąpić
do kolejnego kroku umożliwiającego ewentualną realizację
powyższych propozycji.
Paweł Cichocki zaproponował powrót do sprawy ujęcia wody w
Michałowicach. Mieszkańcy osiedla czują potrzebę zbudowania na
bazie istniejącego odwiertu, rezerwowego źródła poboru wody dla
mieszkańców.
Projekt ten - robocza nazwa „UJĘCIE WODY” - ma spełniać
poniższe wymagania:
być ogólnodostępny,
być wyposażony w generator prądu na wypadek braku zasilania,
ma być strategiczną instalacją zabezpieczającą w wodę
mieszkańców w przypadku różnych zagrożeń (awaria wodociągów,
kataklizmy, groźba wojny), nie musimy być zdani na beczkowozy,
które mogą nigdy nie dojechać.
Jednocześnie warto nadmienić, że inwestycja ta pozwoliłaby na
niezaprzepaszczenie poniesionych nakładów na drążenie studni i
przygotowania do realizacji poprzedniej koncepcji. Zarząd Osiedla
skieruje w tej sprawie pismo do wójta z prośbą o przygotowanie
informacji w tej sprawie i przedstawienie jej na najbliższym zebraniu
ogólnym mieszkańców.

Pani Michalska zakwestionowała wysokość zaplanowanych kosztów
administrowania strony internetowej (300 zł na miesiąc) i podjęła się
zaproponować oferenta do prowadzenia tej strony w formie bardziej
atrakcyjnej za mniejsze wynagrodzenie.
Termin kolejnego zebrania zarządu zostanie uzgodniony po
ogłoszeniu przez wójta terminu zwołania wyborczego Ogólnego
Zebrania Mieszkańców osiedla.

Przewodniczący Zarządu Osiedla

