Jastrzębie-Zdrój,

dnia 20.12.2019r.

Zebranie Ogólne Osiedla Złote Łany
Sprawozdanie z dzialabtości Zarządu Osiedla Złote Łany za rok 2019

Zarząd

Osiedla w składzie:
Mateusz Idczak
W-ce Przewodniczący: Józef Sępiak
Sekretarz: Daniel Bonar
Członkowie Zarządu: Wojciech Idczak, Bartosz Bugla, Karol Zawadzki
Przewodniczący:

powołano

na zebraniu osiedlowym na wiosnę 2019r.
Zarząd po ukonstytuowaniu się działał zgodnie z kompetencjami i wolą mieszkańców, reagował na
ich sugestie, wnioski i propozycje, które przekazywał do realizacji odpowiednim służbom lub sam
je realizował w ramach posiadanych możliwości.
Zarząd w 2019r. Wielokrotnie interweniował w sprawach dotyczących mieszkańców i osiedlam.in.:
-naprawy i budowy dróg
-budowy parkingów
-doposażenia placów zabaw
-nasadzeń ozdobnych
-naprawa boisk
i wielu innych tematach.
Zarząd korespondował

z Urzędem Miasta Jastrz.ębie-Zdrój w różnych tematach oraz składał
propozycje do Urzędu Miasta w tym do budżetu obywatelskiego.
Zarząd organizował imprezy masowe tj. mecze, turnieje, festyny i konkursy kierowane do
mieszkańców osiedla tych dorosłych a przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
Aby te imprezy urzeczywistnić Zarząd występował do różnych podmiotów, firm i osób dobrej woli
o pomoc i wsparcie w ich realizacji. Współpraca Zarządu Złote Łany z instytucjami tj. Firma
„Komunalnik", z Radnymi Miasta Jastrzębie-Zdrój, z Prezydentem Miasta, z Naczelnikami
Wydziałów w Urzędzie Miasta, ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Jas-Mos", ,,Kopalnią Formy", z
właścicielami sklepów osiedlowych, właścicielem lokalu „Cafe Porto" oraz z wieloma osobami
prywatnymi.
Współpraca ta zaowocowała możliwością doposażenia placów zabaw na osiedlu, pozwoliła na
częściowe odnowienie boiska do siatkówki plażowej, na wybudowanie nowych boksów
śmietnikowych, pozwoliła również na nasadzenie ozdobnych krzewów i drzew wokół parkingów.
Dzięki tej współpracy zakupiono stół ping-pongowy oraz piłkarzyki.
Mam nadzieję, że dzięki dalszej współpracy uda się przebudować drogę dojazdową do Osiedla aby
stała się wygodna i bezpieczna, aby mogła służyć jako ciąg komunikacyjny dla busów a także na
wyremontowanie dróg wewnątrz osiedlowych, że uda się również wyremontować parkingi,
stworzyć siłownię na świeżym powietrzu oraz dokończyć upiększenie osiedla poprzez budowę
boksów śmietnikowych i uzupełnienie zieleni.
Dzięki aktywności mieszkańców i młodzieży można również było organizować wiele imprez
rozrywkowych i sportowych. Za ten wkład pracy i pomocy· zarządowi w realizacji planów
serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców osiedla, którzy
przekazywali swoje sugestie i uwagi oraz pomagali w naszej pracy doświadczeniem, czynnym
zaangażowaniem i radą.

