
Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla 

Krzyżowniki – Smochowice za 2017 rok 

 

Zarząd 

Zarząd został powołany Uchwałą Nr II/7/VII/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie składu Zarządu 

Osiedla. Skład Zarządu uległ zmianie poprzez dodanie członka Zarządu Osiedla Uchwałą Nr 

IV/19/VII/2015 z dnia 12.05.2015 r. Obecny skład Zarządu Osiedla:  

1. Maciej Bedyński (Przewodniczący),  

2. Witold Puchalski (Zastępca Przewodniczącego), 

3. Dorota Matkowska (Zastępca Przewodniczącego), 

4. Mark Leśniak (Zastępca Przewodniczącego), 

5. Elżbieta Węgrzynowicz (Zastępca Przewodniczącego), 

6. Bożena Siekańska – Żłobińska (Członek). 

 

Posiedzenia Zarządu 

Zarząd zbierał się na posiedzeniach i cotygodniowych spotkaniach roboczych. 

Zarząd podjął w 2017 r. 8 uchwał. Dotyczyły one między innymi uruchomienia środków dla realizacji 

zadania, rekomendacji dla Stowarzyszeń niezbędnych jako załączniki do wniosków dla małych 

grantów składanych do Wydziałów: Sportu i WZiSS. 

 

Zadania Zarządu Osiedla 

Zgodnie z obowiązującym Statutem Osiedla, Zarząd jako organ wykonawczy jest zobowiązany do 

realizacji zadań bieżących Osiedla. Należą do nich przede wszystkim: 

 Przygotowywanie i wykonywanie uchwał Rady Osiedla; 

 Przygotowywanie i realizacja planu wydatków; 

 Zarządzanie mieniem przekazanym Osiedlu; 

 Zapewnienie obiegu informacji pomiędzy organami Osiedla a mieszkańcami. 

 zarządzanie mieniem przekazanym Osiedlu 

 

Przygotowanie i wykonywanie Uchwał Rady Osiedla 

W 2017 r. Zarząd Osiedla przygotował 99 projektów uchwał. Dotyczyły one między innymi uchwalenia 

zmian i realizacji planu wydatków Osiedla, opiniowania, np. miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, zbycia nieruchomości, stanowiących własność miasta. 

 

Przygotowanie i realizacja planu wydatków na 2017 r.  

Plan wydatków Osiedla Krzyżowniki-Smochowice na 2017 r. został uchwalony przez Radę Osiedla. 

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu jednostki pomocniczej – osiedla za 2017 r. 

 

Do najważniejszych zadań należały: 

 Opiniowanie Planów Zagospodarowania  

 Koncepcja projektowa budowy ulic na terenie Smochowice Południe 

 Utrzymywanie terenów sportowo-rekreacyjnych ul. Braniewska (prace porządkowe, koszenie 

trawy, opróżnianie koszy na śmieci, drobne prace modernizacyjne – np. naprawa 

piłkochwytów, wyrównanie terenu) 

 Realizacja Centrum Rekreacji – strefa juniora i seniora Pumptrack w rejonie ulic. Maszewska i 

Lubawska – odbiór prac nastąpił w m-cu lipcu. (grant i PBO) 

 Organizacja Smochy Festiwal 

 Realizacja przedsięwzięcia Jeżyckie Kino Plenerowe 

 Rozbudowa placu zabaw przy ul. Architektów 

 Opiniowanie wniosków komitetów i stowarzyszeń 



Bezpieczna droga do szkoły - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w 
ciągu ulicy Łagowskiej do ulicy Kościerzyńskiej – grant –realizacja przez ZDM nastąpi w 2018 
r. 

 

Ponadto, w ramach przydzielonych środków celowych do rozdziału przez Osiedle wykonano: 

 z puli środków na prace remontowe w placówkach oświatowych:  

remont sal dydaktycznych - SP 57 

remont bloku kuchennego - Przedszkole nr 14 

 z puli środków na remontu dróg gminnych – remonty chodników i nawierzchni jezdni. 

Dokładnie rozliczanie z realizacji budżetu środków przekazanych do wydziałów i miejskich 

jednostek organizacyjnych zostanie podane po otrzymaniu informacji od tych jednostek 

(termin przekazania informacji do końca marca 2018 r.) 

 

Zarządzanie mieniem przekazanym Osiedlu 

W 2017 r. Osiedle ma w zarządzie mienie komunalne teren sportowo-rekreacyjny przy  

ul. Braniewskiej oraz place zabaw przy ulicy Architektów i Sianowska (Żuraszka). Osiedle wystąpiło do 

Prezydenta  z uchwałą w sprawie przejęcia do korzystania działki 108/27 zabudowanej halą. Na dzień 

dzisiejszy brak odpowiedzi w tej sprawie. 

 

Zarząd na bieżąco i regularnie w ciągu roku dokonuje przeglądów i oględzin ww. obiektów i zgłasza 

ewentualne braki, wady i usterki od podmiotu odpowiedzialnego za ich utrzymanie i konserwację. 

Środki uzyskane z dochodów za korzystanie z kortów tenisowych przy ul. Braniewskiej zostały 

przeniesione, grudniową uchwałą Rady Miasta, na 2018 r. Zarząd planuje przeprowadzić wymianę 

piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej 23.  

 

Kontakt z mieszkańcami 

 wizje w terenie z udziałem przedstawicieli jednostek miasta, w czasie których mają miejsce 

wymiana opinii i konsultacje z mieszkańcami 

 dyżury członków Rady Osiedla dla mieszkańców Krzyżownik-Smochowic 

 Dyżury w siedzibie Rady i Zarządu Osiedla odbywają się w każdą środę w godz. 18:00-19:00, 

z wyłączeniem dni świątecznych. Jednocześnie istnieje możliwość zgłaszania spraw przez 

profil FB, telefonicznie w trakcie pełnienia dyżurów oraz pocztą mailową. 

 Druk gazetki 

Wydano 4 numery gazetki, która została rozdystrybuowana poprzez główne punkty handlowe, 

wśród mieszkańców Osiedla. Gazetka jest bezpłatna. 

 Media elektroniczne 

o Strona internetowa 

Strona Osiedla, która funkcjonuje pod adresem www.krzyzowniki-smochowice.pl 

zawiera bieżące informacje z działalności organów Osiedla oraz wydarzeń na osiedlu 

o Facebook 

Jednocześnie prowadzimy profile na portalach społecznościowych, gdzie pod koniec 

grudnia zarejestrowano ponad 600 fanów 

 

W imieniu Zarządu Osiedla pragnę podziękować całej Radzie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice za 

owocną oraz bezkonfliktową współpracę na rzecz naszego Osiedla. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Osiedla Krzyżowniki – Smochowice 

 

Maciej Bedyński 


