
Żukowo 19-04-2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Elżbietowo
w Żukowie za rok 2015.

Zarząd  Osiedla  Elżbietowo  został  powołany  na  ostatnim
posiedzeniu  Rady  Osiedla  tj.  24  marca  2015.  W  skład  Zarządu
wchodzą: 

• Bartosz Mędrala – przewodniczący, 

• Tomasz Dawidowski – z-ca przewodniczącego, 

• oraz Piotr Głodowski – członek zarządu. 

Okres sprawozdawczy dotyczy okresu około dziewięciu miesięcy
od 24 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku (nie całego roku
2015). Działalność Zarządu Osiedla Elżbietowo w Żukowie w okresie
sprawozdawczym obejmowała działania podejmowane na podstawie
podjętej w okresie sprawozdawczym Uchwały Rady Osiedla (uchwała
Nr 1 z roku 2015) upoważniającej Zarząd do określania przeznaczenia
środków  pieniężnych  przewidzianych  dla  Osiedla  Elżbietowo
w budżecie  gminy  oraz  w  oparciu  o Statut  Osiedla  Elżbietowo
(Uchwała  Rady  Miejskiej  XLVIII/605/2014).  W okresie
sprawozdawczym  Zarząd  reprezentował  Osiedle  na  spotkaniach
organizowanych przez władze samorządowe (np. 25 lecie Samorządu
Terytorialnego).

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Elżbietowo  oraz  Zarząd
Osiedla  składali  szereg  oficjalnych  wymienionych  w  dalszej  części
sprawozdania  wniosków.  Działania  Zarządu  obejmowały  również



spotkania  z  pracownikami  Urzędu  Gminy  celem,  których  było
monitorowanie spraw istotnych dla Osiedla. Przewodniczący Zarządu
Osiedla wraz z Panem Ireneuszem Laskowskim spotkali się również
z przedstawicielami  rodziny  Jaworskich  w  sprawie  możliwości
ewentualnej  przebudowy  mostku  na  Konopnickiej  -  problem
niedogodnego  wjazdu  na  Osiedle  sygnalizowany  był  na  ostatnim
spotkaniu mieszkańców Osiedla.  Wynik rozmowy został  przekazany
radnemu z naszego okręgu oraz Panu Pałce z UG, który udzielił nam
również  informacji  dotyczącej  wcześniejszych  (obecnie
nieaktualnych)  planów  budowy  związanych  z ulicą  Parkową
i mostkiem na Konopnickiej.

1. Wnioski i zapytania pisemne składane przez Przewodniczącego
Zarządu  Osiedla Elżbietowo i/lub Zarząd Osiedla Elżbietowo
w Żukowie. 

a) Wniosek z 14.05.2015

Wniosek  o  odmalowanie  oznakowania  poziomego,  progu
spowalniającego  na  ulicy  Mickiewicza.  Wniosek  pozytywnie
rozpatrzony i wykonany.

b) Wniosek z 14.08.2015

W  odpowiedzi  na  skargi  mieszkańców  ulicy  Słowackiego  oraz
trwających  już  zbyt  długo  rozmowach  dotyczących  rozwiązania
problemów zalewania okolic posesji Słowackiego 7A wodą opadową,
złożono  wniosek  w  tej  sprawie.  Wniosek  pozostał  bez  formalnej
odpowiedzi jednak w tym roku wydaje się, że doszło do uzgodnień,
które  rozwiążą  problem  ten  oraz  górnego  biegu  ulicy  (studnia
chłonna i krata odpływowa).



c) Zapytanie z 14.08.2015 

W związku z brakiem odpowiedzi na wnioski wcześniejsze (dotyczyły
budżetu Osiedla) złożono zapytanie dotyczące ich statusu. Zapytanie
pozostało bez formalnej  odpowiedzi  jednak uzyskano odpowiednie
informacje  w  sposób  nieformalny  (wnioski  były  pozytywnie
rozpatrzone, a następnie zostały wykonane do końca roku 2015).

d) Wniosek z  sierpnia 2015

Na wniosek Pana Ireneusza Laskowskiego, dotyczący udostępnienia
Szkole  Podstawowej  w  Żukowie  sal  lekcyjnych  przez  Starostwo
Powiatowe,  Przewodniczący  Zarządu  zorganizował  spotkanie
z Przewodniczącymi  Zarządów  Osiedli  Dolnego  i  Wybickiego.  Na
spotkaniu powstał, złożony następnie w Urzędzie, wspólny wniosek
o udostępnienie obiecanych wcześniej pomieszczeń.

e) Wniosek z 01.10.2015

Wniosek  dotyczący  wydatkowania  budżetu  Osiedla  na  rok  2015.
Wniosek  obejmował  wydanie  4218,90  zł  na  rozwój  monitoringu
Osiedlowego (skrzyżowanie Konopnickiej z Mickiewicza) oraz 627.36
zł na wykonanie strony internetowej Osiedla. Wniosek wykonany.

f) Wniosek z 01.10.2015 

Na prośbę właścicielki  nieruchomości  przy  Konopnickiej  4a,  Zarząd
wnioskował  o montaż oświetlenia ulicznego  w tej  części  ulicy.  Po
wizji  lokalnej,  rzeczywiście  stwierdzono,  iż  miejsce  to  jest  poza
zasięgiem  zarówno  monitoringu  osiedlowego  jak  i  oświetlenia.
Właścicielka  poprosiła  o  pomoc  po  tym  jak  została  okradziona.
Wniosek  został  pozytywnie  rozpatrzony  –  montaż  ma  nastąpić  do
końca czerwca roku 2016.



Kopie powyższych wniosków,  z wyjątkiem podpunktu d, znajdują się
do wglądu w prowadzonej przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla
dokumentacji. Kopia wniosku z podpunktu d została odebrana przez
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Wybickiego w Żukowie.

W  okresie  sprawozdawczym  nie  wpływały  do  Zarządu  żadne  inne
wnioski  mieszkańców ponad te w sprawie,  których dokonywaliśmy
stosownych  działań  wymienionych  powyżej.  W  okresie
sprawozdawczym  dostaliśmy  również  formalną  odpowiedź  Urzędu
w sprawie wcześniej  składanego wniosku dotyczącego nielegalnego
zrzucania  szamb  do  kanalizacji  miejskiej  –  Osiedle  zostało
skontrolowane  i  niepodłączeni  do  kanalizacji  mieszkańcy  zostali
poinformowani  o konieczności  przyłączenia  się  do  instalacji
sanitarnej.

2. Rozliczenie środków wyodrębnionych w roku 2015 w budżecie
gminy dla Osiedla.

Budżet zrealizowano w 100%. Lista pozycji budżetowych:

• Dofinansowanie  opracowania  projektu  układu drogowego  dla
ul. Konopnickiej i Słowackiego (na wniosek Pana Szura) – 10 000
zł,

• Zakup płyt  jumbo na  Słowackiego  –  25  000 zł.  Ułożenie  płyt
zostało  sfinansowane  z  środków  innych  niż  budżet  Osiedla
(wcześniejsze uzgodnienia z Panem Burmistrzem Kankowskim),

• Projekt i wykonanie strony internetowej Osiedla - 627,36 zł,

• Dofinansowanie  do  wybudowania  oświetlenia  na  ulicy
Literackiej (jedna latarnia) – 1000 zł,

• Zakup  i  instalacja  kamery  na  skrzyżowaniu  ulic  Konopnickiej
z Mickiewicza – 4218,90 zł.



3. Obwieszczenia oraz informacje Burmistrza i UG dostarczane do
dystrybucji.

Przewodniczący Zarządu na bieżąco rozwieszał dostarczane w okresie
sprawozdawczym  przez  UG  informacje  dotyczące  mieszkańców
Osiedla:

• Informacje  dotyczące  postępowania  w  przypadku  napotkania
bezdomnych  zwierząt  oraz  zabezpieczenia  i  oznakowania
posesji, na których przebywają zwierzęta,

• Informacje o odpadach przeznaczonych do dalszego użytku –
PSZOK,

• Rozpowszechniono ulotki „Czyste powietrze gminy Żukowo”.

4. Strona internetowa Osiedla Elżbietowo.

W  roku  2015  oraz  na  początku  roku  2016  powstawała  strona
internetowa Osiedla Elżbietowo.  Ten rodzaj  kanału informacyjnego
przewidziany  jest  w  Statucie  Osiedla  Elżbietowo  –  Uchwała  Rady
Miejskiej  XLVIII/605/2014  punkt  11b.  Intencją  Zarządu  było
umożliwienie  maksymalnie  dużej  części  mieszkańców  Osiedla
dostępu  do  bieżących  informacji  dotyczących  Osiedla,  a  także
informowanie  o  działaniach  Rady  i  Zarządu.  Kolejnym  celem  było
zintegrowanie mieszkańców wokół miejsca jakim jest nasze Osiedle –
w zamyśle realizować to mają będąca obecnie w rozwoju zakładka
Historia  oraz  galerie.  Od  dnia  12  lutego  tego  roku  prowadzimy
monitoring  odwiedzin  strony  oraz  jej  pozycjonowanie
w przeglądarkach.  Od  tego  dnia  do  17  czerwca  2016   stronę
odwiedzało ponad 1200 razy 77 różnych użytkowników co stanowi
około  10% wszystkich  mieszkańców Osiedla,  a  Google  pozycjonuje
stronę na szóstym miejscu włączając w ranking strony z reklamami.
Wydaje się zatem, iż strona będzie w przyszłości spełniać pokładane



w  niej  nadzieje.  Będziemy  zachęcać  mieszkańców  do  aktywnego
korzystania z tej formy kanału komunikacyjnego.

Sprawozdanie sporządził:

Bartosz Mędrala

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Elżbietowo

w Żukowie.

Akceptacja członków Zarządu Osiedla Elżbietowo:

Akceptuję – B. Mędrala

Akceptuję – T. Dawidowski

Akceptuję – P. Głodowski


