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Uchwala nral?Ot2
Rady Osiedla Kortowo
z dnia 10. stycznia20l2 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Osiedla Końowo za rok 2011

Na podstawie §46 Statutu Rady Osiedla Kortowo stanowiącego zńącnlik nr 2 do UchwaĘ Nr LDV
886102 Rada Miasta Olszfyn zdńa27. lutego 2002t.,Rada Osiedla Kortowo uchwala co następuje:

§1.
Zatwięr dza się sprawozdanie

z dzińalności Rady Osiędla Kortowo

za rck 20

It

.

§2
Sprawozdanie zdzińalności Rady Osiedla Kortowo zarck2011 stanowizńączrtik Nr 1 do

UchwaĘ.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącmtk do Uchwały Rady Osiedla Kortowo
Nr l/1l20l2 z dnia l0. sĘcznia 2012 r.
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Sprawozdanie
z działa|nościRady Osiedla KORTOWO
za rok201l

Rada osiedla Kortowo w roku
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20Il działaławskładzie:

1. Jolanta From - PrzewodniczącaRady
2. Ifuzysztof Gąsecki - Z-caPrzewodniczącej
3. KrystynaŻuk Gołaszewska - Sekretarz
4. Ryszard Jaszcnlłt - Skarbnik
5. Wojcech Korsak - Członek Zarządu
6. Adam Lipiński - Członek Zarządu
7 . Tadeusz Zabolewicz
- Członek Zarządu
8. Alicja Boroń
9. Joanna Christianus
1 0. Jarosław Mioduszewski
1 1.Mirosł aw Orzechowski
12.Maciej Paprocki
13.Barbara Szpakowska - Bartyś
14.Tadeusz Wasiak
15.Henryk Zieliński

W roku 20II Rada Osiedla zbierała się na posiedzeniach

zazvr,yczaj raz
ka.żdy pierwszy wto_rek miesiąca, w budynku MpEc przy
uIicy
Słonecznej, OdbYło się l0 zebrań Rady Osiełla, z ktorych
sporządzone zostały
protokoĘ.
Podczas sPotkań Pełnione były dyżury dla mieszkańców osiedla
Kortowo.

w miesiącu w

w

Na Posiedzenia RO zapraszani byli Dzielnicowi Strazy Miejskiej i policji,
obecnoŚci którYch omawiane były ,piu*y związane z bezpieczeństwęm
oraz

porządkiem na osiedlu.

W roku 20II zrealizowane zostaĘ następujące zadania:
1.

2.

J.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

1

Utworzenie strony internetowej dla Rady Osiedla
prowadzenie rozmów z Dyrektorem Miejskiego zarządu Dróg
i Mostów
w OlsźYnie, w sprawie planowanego od ośmiu lat remontu uliry Tęczowej,
którym towarzyszyły konsultacje z mieszkańcami tejże ulicy. Efęktem działań
Rady osiedla było wykonanie remontu częściulicy Tęczowej.
WYkonanie balustrad przy schodach łączących ulice Słoneczna i Gwiezdna
w celu podniesie nia bezpieczeństwa osób korzy staj ących z tego przejścia.
WYkonanie prac remontowych na boisku osiedlowym. Naprawione zostały
bramki, które zostały pospawane, pomalowane i umocowane do podłoza.
ZostńY równiez wykonane prace wyrównujące boisko.W chwili obecnej
boisko j est bezpi elzne.
zorganizowanie wspólnie z pGM wywozu śmieci wielkogabarytowych
i sprzętu elektronic znego.
WYkonanie remontu trzech tablic ogłoszeniowych usytuowanych przy ulicach
Słonecznej, Gwiezdnej i Świetlistej.
Podejmowanie interwencji w sprawie niedrozności instalacji burzowej,
nanoszenia Piasku Z lasu na ulicę Słoneczną, stanu nawierzchni ulic
i chodników.
Przygotowanie i złożeniewniosku do WPI.
WsPÓlnie Z funkcjonariuszami Strazy Miejskiej dokonanie wizji lokalnej
w lesie sąsiadująaym z osiedlem w celu zlokalizowania nielegalnycń wysypisk

śmieci.
0.WsPÓłPraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, szczególnie
organizowanych corocznie juwenaliów.

w sprawie

Il.Zorganizowanie Dnia Dziecka na terenie stadniny koni w Kortowie.
zaproszone dzięci wraz z rodzicami otrzymaĘ upominki słodycze,
uczestnicryłY w licznych zabawach i konkursach z nagrodami. WsŻyscy
uczestnicY uroczystoŚci częstowani byli kiełbaskami z grtlIa i ogniska.
OsiedlowY Dzień Dziecka od lat cieszy się duża populu*oscią wsród
najmłodszych mieszkańców osiedla. W tym roku gościliśmyokoło 150 osób.
Swoją obecnoŚciązaszczycił nas Pan Prezydent Olsayna Piotr Grzymowicz.
7Z.Zorganizowanie zabawy choinkowej dla dzieci i seniorów. Zabawę
zorganizowaliŚmY na Wydziale Humanistycznym UWM, w sali teatralnej.
Dzieci bawiłY się W rytm świetnejmuzyki, uczestniczyły w konkursach
z nagrodami. W tYm czasie seniorzy częstowani byli słodkóściami orazkawą,
herbatą i naPojami. Na zakończenie zabawy przyiył Swięty Mikołaj i rozdii
wszYstkim Prezenty. Zabawa choinkowa podobnie
:ut Dzięń Dzięcka
zgromadziła wielu uczestników. Ty- razem gościem,który przyjął nasze
za9roszenie bYł ksiądz proboszcz tutejszej parafii Św. Franciszka'zAŚ}żu.

K

W roku 20lI Rada Osiedla podjęła 6 \.n-uł, które

znajdują się
prowadzonej
przez
Biuro naO/Miasta, jak równięż w dokumóntacji
Y" {okumentacji
RadY Osiedla. Budżet w wysokości 13000 zł Źostałwydłkowany w całościzgodnie
z PrzYjętYm Planem finansowym wraz z poprawkami na tenże rok. Budz et rozIiczony
został zgodnie ze stosownymi przepisami w grudniu 2oII r.

Członkowie Rady Osiedla uczestnic zyli w szkolęniach i sesjach Rady
Miasta, Przewodnicząca Rady Osiedla brńa udział w cyklicznych spotkaniacir
z Prerydentaem Miasta Olsźyna, przedstawiając bieżące,p.u*y osiedla Kortowo
oraz problemy dotyczące Osiedla.

Dokumentacj| Rady Osiedla przechowywana jest
Osiedla, pani Krystyny Żuk- GołaszewskĘ.
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Protokół głosowania
do Uchwały Nr a1/2012
Rady Osiedla Kortowo
z dnia 10. stycznia 2012 r.
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Obecnych było .!....członków Rady Osiedla Kortowo
Nieobecnych było .6..czŁonkaw Rady.
W głosowaniu wzięło udział ..9.. crłorrtów Rady Osiedla Kortowo.

Za ptzyjęciem Uchwały gło sowa ło . .9.,.członków.
Przeciw głosowało. .C...człoŃOw
wstrzymało się od głosu ..0..człoŃów.
Wobec povłyższego Rada Osiedla Kortowo podjęła Uchwałę nr IlIl20I2
w dniu 10. stycznia 2012 r.

sekretarz

lu<."

Rady Os€dla

przewodniczaca

Cła,LaułrŁęW*"
FuU, Osiedla

[

o.oo,,-Qi,ł/

