
SPRAWOZDANIE 

z rocznej działalności samorządu Osiedla nr 9 „Piłsudskiego” 

z wykorzystaniem środków pieniężnych za rok 2020 

 

Część A 

Działalność rzeczowa 

1. Działalność Samorządu Osiedla 

1. Liczba odbytych zebrań mieszkańców : 1 

2. Przyjęte uchwały/wnioski : 0 

     2.   Działalność Zarządu Osiedla  

         1. Liczba odbytych posiedzeń : 1 

         2. Przyjęte uchwały/wnioski : 0 

 

     3. Informacja o realizacji zadań Osiedla wynikających ze Statutu Miasta 

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

zorganizowanych festynów i wydarzeń kulturalnych) : 

         1. Udział Zarządu Osiedla oraz mieszkańców w uroczystościach 

patriotyczno-religijnych na cmentarzu wojskowym oraz przy Pomniku Żołnierza 

Polskiego Państwa Podziemnego 

         2. Udział przedstawicieli Zarządu Osiedla w inauguracji Ogólnopolskiej 

Karty Seniora (czerwiec 2020r.) 

 3. Udział przedstawicieli Zarządu Osiedla w Gali Jubileuszowej z okazji 

620. Rocznicy uzyskania przez Hrubieszów praw miejskich (wrzesień 2020r.) 

 4. Udział przedstawicieli Zarządu Osiedla w Dożynkach Powiatowo-

Miejskich w Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej (wrzesień 2020r.) 

 



    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) 

         W minionym roku sprawozdawczym Zarząd Osiedla czynnie wspierał 

działania Urzędu Miasta oraz innych instytucji mających na celu 

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-Cov2. 

        Ponadto Przewodniczący był pisemnie informowany o porządku obrad 

comiesięcznych sesjach Rady Miasta, w których nie brał udziału ze względu             

na panującą sytuację epidemiologiczną. 

 

     5. Ocena współpracy Samorządu Osiedla z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego (powiatowego, wojewódzkiego) oraz innymi 

instytucjami 

         Samorząd Osiedla współpracował głównie ze Sztabem Zarządzania 

Kryzysowego uczestnicząc w akcjach informacyjnych mających na celu 

przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-19. 

         Współpraca przebiegała pomyślnie. 

     

     6. Wnioski Samorządu Osiedla zgłoszone i realizowane w okresie 

sprawozdawczym 

        a. Wniosek o montaż progów zwalniających przy istniejącym placu zabaw 

naprzeciw budynku nr 80 przy ulicy Piłsudskiego oraz o zainstalowanie 

oświetlenia na tym placu (złożony w sierpniu 2020r.) – oczekujący na realizację 

z powodu braku środków. 

  

    7 . Inne uwagi  Realizacja wniosków Samorządu Osiedla z lat ubiegłych 

dotyczących utwardzenia terenu przy przystanku komunikacji publicznej obok 

marketu „Stokrotka” oraz rewitalizacja tego miejsca (łąka kwietna) 

 

 



Część B 

Sprawozdanie finansowe  

     1. Kwota: 400 zł. 

     2. Rodzaj wydatków: 

Zakup biletów i słodyczy dla dzieci z Osiedla Piłsudskiego na projekcję filmu              

z okazji Mikołajek – przesunięcie kwoty z poprzedniego roku. 

 

 

 

Uwagi końcowe: 

Sprawozdanie winno być przyjęte przez Zarząd Osiedla w formie uchwały 

Uchwała Zarządu Osiedla Nr 9 „Piłsudskiego” – nr uchwały 1/2021 z dnia 

12.02.2021r. 

  Przewodniczący Zarządu Osiedla 

          /-/  Paweł Zając  

 

 

 

 

 


