
S P R A W O Z D A N I E

z rocznej działalności samorządu Osiedla nr  4

z wykorzystaniem środków pieniężnych za rok 2020

Część A.

Działalność rzeczowa

1. Działalność Samorządu Osiedla

1. Liczba odbytych zebrań mieszkańców: 0

2. Przyjęte uchwały/wnioski: 0

2. Działalność Zarządu Osiedla

1. Liczba odbytych posiedzeń: 2

2. Przyjęte uchwały/wnioski: 7

3. Informacja o realizacji zadań Osiedla wynikających ze Statutu Miasta  

i  Osiedla  (w szczególności  kontaktów z  mieszkańcami,  podjętych inicjatyw,

zorganizowanych festynów i wydarzeń kulturalnych):

Z uwagi na trwającą pandemię i zakaz GIS ogólne zebranie mieszkańców 

nie odbyło się. Nie zrealizowano też planowanych wydarzeń kulturalnych i 

festynów. 

W ciągu roku sprawozdawczego Zarząd odbył  2. oficjalne posiedzenia

 na których rozpatrzono 7. wniosków dotyczących mieszkańców osiedla. 

Zostały one przekazane w formie pisemnej do odpowiednich organów w dniu 

11.09. 2020 r.

Na dzień sporządzenia sprawozdania zrealizowany został jeden z tych 

wniosków  t.j.  remont ul. Targowej wraz z oznakowaniem przejścia dla 

pieszych.
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W czasie trwającej pandemii Zarząd aktywnie uczestniczył przy doręczaniu 

maseczek ochronnych dla mieszkańców Osiedla „Śródmieście”.

4.   Ocena  współpracy  Samorządu  Osiedla  z  organami  Miasta  i  jego

jednostkami  organizacyjnymi  wraz  z  uzasadnieniem  (ocenie  podlegają

instytucje, z którymi Osiedle współpracowało w roku sprawozdawczym): 

Zarząd ocenia współpracę z Burmistrz Miasta, Radą Miejską oraz podległymi 

instytucjami takimi jak : MSD, HDK, HOSiR jako bardzo dobrą.

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

5. Ocena współpracy Samorządu Osiedla z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego (powiatowego, wojewódzkiego) oraz z innymi instytucjami:

Współpracę z samorządem powiatowym Zarząd ocenia jako dobrą. 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

6.  Wnioski  Samorządu  Osiedla  zgłoszone  i  realizowane  w  okresie

sprawozdawczym:   

1. Wniosek mieszkańców 3-Maja bud. 15A, 17A i 21A dotyczący remontu 

drogi.

2. Wniosek Zarządu dotyczący remontu drogi powiatowej ul. Gęsiej

3. Remont odcinka drogi powiatowej ul. Targowej od deptaka do ul. Ludnej

oraz oznakowania bezpiecznego przejścia dla pieszych.

4. Wniosek ws. likwidacji słupów oświetleniowych z napowietrzna instalacją na 

ul. Targowej.

5. Wniosek o zasadzenie drzew – platanów klonistych na deptaku miejskim.

6. Remont chodnika wzdłuż rzeki Huczwy od ul. Szewskiej do ul. Wodnej.

7. Oczyszczenie i wymiana kloszów latarni przy ul. Kościelnej i 3 Maja

(przy cerkwi).
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Część B 

Sprawozdanie finansowe

1. Kwota:  0

2. Rodzaj wydatków: BRAK WYDATKÓW 

Z uwagi na trudną sytuację związaną z pandemią Zarząd postanowił nie 

skorzystać ze środków budżetu miasta t.j. kwoty 800 zł i pozostawić ją 

do dyspozycji Burmistrz Miasta 

Uwagi końcowe: 

Sprawozdanie przyjęto Uchwałą nr 1/2021 na posiedzeniu Zarządu w dniu 

15.01.2021 r.

Przewodniczący Zarządu Osiedla

(-) Sławomir  Kędziera
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