ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR LXXXI/357/VII/2019
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
z dnia 4 lutego 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OSIEDLA
ZA ROK 2018
Osiedle Krzyżowniki-Smochowice
Posiedzenia Zarządu
Zarząd zbierał się na posiedzeniach i cotygodniowych spotkaniach roboczych.
Zarząd podjął w 2018 r. 6 uchwał. Dotyczyły one między innymi likwidacji lub przekazania mienia
będącego na stanie osiedla, opinii dokumentacji projektowych oraz pozytywnych rekomendacji dla
stowarzyszeń i inicjatyw działających na terenie Osiedla.
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).
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.

Inicjatywy Osiedla aktywizujące mieszkańców

Inicjatywa
organizacja spotkań z
mieszkańcami w sprawach dot.
osiedla (np. w celu uzyskania
od mieszkańców opinii w
określonych sprawach,
propozycji rozwiązań,
przekazania informacji, itp.)
organizacja imprez kulturalnych dla
mieszkańców

Informacja nt. realizacji
(proszę wymienić poszczególne inicjatywy, które Osiedle podjęło
lub ewentualnie podać ich liczbę)
- cotygodniowe dyżury członków Rady Osiedla i Zarządu
Osiedla, poprzez stronę Rady Osiedla, pocztę mailową,
Facebook

- aktywne uczestnictwo w organizacji i przeprowadzeniu biegu
osiedlowego „Bieg po Zdrowie”
- współpraca ze organizacjami przeprowadzającymi imprezy
kulturalne na osiedlu
organizacja akcji informacyjnych np. - akcja informacyjna poprzez gabloty osiedlowe i stronę Rady
dot. porządku, bezpieczeństwa,
Osiedla oraz biuletyn osiedlowy
zdrowia
organizacja festynów osiedlowych
- 9-10.06.2018 r. - organizacja festynu „Smochy Festiwal”
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organizacja turniejów sportowych,
rajdów, konkursów

- organizacja rajdu rowerowego wraz z Stowarzyszeniem na
Rzecz Ochrony Zachodniego Klina Zieleni

występowanie i zachęcanie
mieszkańców do zgłaszania spraw,
którymi mają zająć się organy
Osiedla (przez stronę internetową
Osiedla lub drogą mailową)

- aktywna strona rady osiedla, poczta mailowa, Facebook

wydawanie gazetki osiedlowej

- wydanie 4 numerów
Krzyżowniki-Smochowice”

inne inicjatywy, które można by
zakwalifikować jako aktywizowanie
mieszkańców

- 25 edycja akcji proekologicznej "SPRZĄTANIE ŚWIATA POZNAŃ 2018", pod hasłem "AKCJA SEGREGACJA"
Termin: 22 września 2018 roku.

biuletynu

osiedlowego

„Nasze

W imieniu Zarządu Osiedla pragnę podziękować całej Radzie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice za
owocną oraz bezkonfliktową współpracę na rzecz naszego Osiedla.

1. Realizacja Planu wydatków
1.1 Realizacja bezpośrednio przez Osiedle:
Rodzaj wydatku
Diety
SUMA

Kwota [zł]
10 879,00
10 879,00

Uwagi

1.2. Środki przekazane Wydziałom i Jednostkom
Rodzaj wydatku
Organizacja rajdu rowerowego i pieszego
Organizacja turnieju piłki nożnej
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży z terenu osiedla
Kulturalna jesień na SmochowicachSchronienie dla Kultury
Skład i druk czasopisma osiedlowego
Dofinansowanie
zakupu
sprzętu
biurowego
Organizacja ferii zimowych
Organizacja ferii letnich
Organizacja zajęć z gimnastyki sportowej
Organizacja biegu po zdrowie
Obchody 100 rocznicy odzyskania
niepodległości
Działania na rzecz osób starszych z
terenu osiedla
Utrzymanie obiektu ul. Maszewska
Zajęcia kulturalne dla mieszkańców
Opłata za media ul. Braniewska
Utrzymanie terenów przekazanych do
korzystania
Zakup mebli oraz udostępnienie lokalu
Budowa progów spowalniających, montaż

Kwota [zł]
7500,00
6500,00
8000,00

WS
WS
WS

4000,00

WK

3000,00
1000,00

WJPM
SM

2000,00
4000,00
4000,00
4000,00
600,00

WO SP 57
WO SP 57
WO SP 57
WO SP 57
WO SP 57

8000,00

WZiSS

3000,00
4688,00
2822,00
47408,00

ZZM
WK
WJPM
WJPM

6333,00
182000,00

WJPM
ZDM

Uwagi
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poduszek berlińskich, remont chodników i
jezdni na terenie osiedla, zakup i montaż
koszy.
Opracowanie projektu przebudowy ul.
Mrowińskiej i Przybrodzkiej
Wydarzenia kulturalno-rozrywkowe
Dofinansowanie sprzętu biurowego i
komputerowego Policja
Współorganizacja
z
PTC
wyścigu
kolarskiego
Opracowanie dokumentacji i wykonanie
stacji monitoringu wizyjnego obiektu przy
ul. Maszewskiej
Zakup materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia animacji i konkursów w
trakcie wydarzeń kulturalnych i spotkań z
mieszkańcami.
Naprawa
i
częściowa
wymiana
piłkochwytów boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Braniewskiej
Remont huśtawki oraz uzupełnienie
nawierzchni stref bezpieczeństwa na
placu zabaw ul. Żuraszka
Uzupełnienie nawierzchni w strefie
bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul.
Architektów
Realizacja
małej
architektury
na
nieruchomości przy ul. Słupskiej 62
Doposażenie obiektu (zieleń) przy ul.
Maszewskiej
SUMA

102090,00
52000,00
2000,00

ZDM – środki zostały przeniesione z
2017 r.
Estrada Poznańska
WZKiB

2000,00
88477,00

WZKiB – realizacja zadania została
przeniesiona na 2019 r.

2652,00

WJPM
zadanie
nie
zostało
zrealizowane, środki wrócą do osiedla
w 2020 r.

12680,00

6900,00

WJPM- środki zostały przeniesione do
planu osiedla z 2017r. realizacja
zadania nastąpiła w 2018 r.
WJPM

3350,00

WJPM

22911,00

WK –muzeum

25000,00

ZZM

618 911,00

Dochód Osiedla z wynajmu kortów oraz darowizna przekazana przez Stowarzyszenie na Rzecz
Budowy Infrastruktury w ul. Łebska-Północ przyjęty do budżetu osiedla w 2018 r.- 5960,00
OGÓŁEM:
Pozycja 1.1
Pozycja 1.2
OGÓŁEM wydatkowano
Plan na 2018 r.
Dochód 2018 r.
Plan ogółem
Pozostało środków

10 879,00
618 911,00
629 790,00
627 409,00
5 960,00
633 369,00
- 629 790,00
3 579,00

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Maciej Bedyński
Poznań, dnia 31.01.2019 r.
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