PROTOKÓŁ Z
ZEBRANIA ZARZĄDU OSIEDLA GRZYBOWEGO
Z DNIA 13.01.2020

Omówione tematy, podjęte decyzje:
POLANA – OGŁOSZENIE KONKURSU

 zarząd przygotował dokumentacje niezbędną do ogłoszenia konkursu na stworzenie koncepcji
zagospodarowania polany u zbiegu Muchomorowej, Nektarowej i Szkółkarska. Została ona
sprawdzona przez Urząd Gminy Suchy Las.
 do zespołu oceniającego, poza wszystkimi przedstawicielami Zarządu, powołany zostanie
przedstawiciel Urzędu Gminy Suchy Las,
 przewidujemy 3 nagrody o łącznej wartości 3 000 zł brutto,
 konkurs będzie ogłoszony pod koniec stycznia, zakończeniu do końca marca 2020 r.
WYDATKI ZADANIA LOKALNEGO NA 2020 ROK

 Zlecono Referatowi Komunalnemu UG Suchy Las zakup 10 szt. krzeseł do osiedlowej świetlicy
(koszt: 2 000 zł),
 Organizacja kina letniego – zadanie do omówienia na najbliższym (wiosna 2020 r) Zebraniu
Mieszkańców
 Potwierdzenie wsparcia klubu „DĘBOWEGO LIŚCIA” w wysokości 2 000 zł. Zadanie
realizowane będzie bezpośrednio przez Klub,
 Potwierdzenie zakupu i montażu dodatkowego wyposażenia na placu zabaw przy ul. Sosnowej
– kwota 5 000 zł. Referat Komunalny UG Suchy Las analizuje możliwości lokalizacji kolejnego
sprzętu na placu – zasugerowano, że z uwagi na ograniczoną już wolną przestrzeń na placu,
możliwe będzie dokonanie wymiany, a nie dołożenie kolejnego urządzenia;
 Spotkania piłkarskie – 2 000 zł: temat zawieszony do uzyskania możliwości najmu sali w
kolejnym sezonie 2020/2021,
 Projekt zadrzewień i zieleni – 3 000 zł. Odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu z firmą
LYNX, wskazaną przez Urząd Gminy Suchy Las. Czekamy na ofertę dotyczącą inwentaryzacji
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zieleni na naszym osiedlu i projektu zieleni. Zaproponowano tworzenie koncepcji (projektu)
etapami. W ramach dalszych prac uwzględnione będą, w znacznej części starania
poprzedniego Zarządu, w zakresie poszukiwania przestrzeni do nowych nasadzeń (np.
Muchomorowa/Jaskółcza oraz Muchomorowa /Ptasi Zaułek, rejon wolnej przestrzeni przy placu
zabaw, czy szpaler oddzielający od boiska, kliny widoczności, plac Sokoła). Zaproponowano
również stworzenie koncepcji zagospodarowania (w tym nowych nasadzeń) na Placu
Grzybowym;
 kosze na śmieci – 3 000 zł – realizacja przekazana Referatowi Komunalnemu UG Suchy Las;
 Wójt nadal nie odpowiedział na pismo z dnia 19.11.2019 r. w sprawie brakujących 4 kamer
monitoringu z Zadań Lokalnych z 2017 r. Brak jakichkolwiek działań ze strony Urzędu Gminy
DNI SUCHEGO LASU 2020 I INNE IMPREZY INTEGRACYJNE

 Dni Suchego Lasu - 13 czerwca 2020 r.. Wójt Gminy Suchy Las przyznał każdej jednostce
pomocniczej kwotę 500 zł na organizację stoiska w ramach Dni Suchego Lasu. Przewodnim
tematem ma być szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu ekologii. Na zebraniu
przedstawiono propozycję zorganizowania pokazów właściwego palenia w kominkach
domowych. Kolejny termin spotkania organizacyjnego w CKiBP – początek lutego 2020;
 sprzątanie lasu i osiedla - 18 kwietnia 2020 r.; tradycyjna już impreza na naszym osiedlu
o charakterze integracyjnym i proekologicznym;
 Festyn Rodzinny - 7 czerwca 2020 r.; tydzień przed Dniami SL, zadania do podziału będą
dyskutowane na kolejnym zebraniu Zarządu;
 Zarząd podjął decyzję o organizacji przedstawień teatralnych dla dzieci w osiedlowej świetlicy.
Po ustaleniu terminów i konkretnych propozycji zostanie opublikowany stosowny komunikat;
NOWY REGULAMIN ŚWIETLICY

 W dniu 28 listopada 2019 r. Rada Gminy Suchy Las podjęła Uchwałę nr XIII/176/19 w sprawie
zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – świetlic wiejskich,
osiedlowych i Domu Osiedlowego. Uchwała dopuszcza komercyjne wykorzystywanie naszej
świetlicy przez wszystkie zainteresowane osoby,
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 Poniżej przedstawiamy tabelę wysokości opłat, zadatku i kaucji z tytułu korzystania z obiektów
użyteczności publicznej

Lp.

Rodzaj płatności

Dla mieszkańców
Gminy Suchy Las
brutto

Dla pozostałych
osób
brutto

500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł

800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł

400,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
300,00 zł
300,00 zł

600,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
400,00 zł
400,00 zł

31.12-01.01

1.000,00 zł

1.300,00 zł

1 godzina

40,00 zł

50,00 zł

Czas najmu

Opłata za korzystanie w celu:
a) organizacji wesela:
- Dom Osiedlowy Biedrusko
- świetlica Chludowo
- świetlica Golęczewo
- świetlica Zielątkowo
- świetlica Złotkowo
- świetlica Złotniki – Osiedle

jednorazowo
maksymalnie do
24 godzin

b) organizacji imprezy okolicznościo1

wej:
- Dom Osiedlowy Biedrusko
- świetlica Chludowo
- świetlica Golęczewo
- świetlica Zielątkowo
- świetlica Złotkowo
- świetlica Złotniki – Osiedle
- świetlica Złotniki - Wieś
- świetlica os. Grzybowe
c)

organizacji Sylwestra

d) organizacji spotkania komercyjnego
(pokazy, promocje, działalność
gospodarcza, itp. ) - wszystkie obiekty.
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Zadatek z tytułu rezerwacji

-

200,00 zł

200,00 zł
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Kaucja

-

500,00 zł

500,00 zł

 W dniu 3 grudnia 2019 r. nastąpiła inwentaryzacja majątku znajdującego się w osiedlowej
świetlicy z przedstawicielem Urzędu Gminy Suchy Las – do 13.01.2019r. Zarząd nie otrzymał
oficjalnego dokumentu z Urzędu Gminy potwierdzającego w/w czynności;
 Od 1.01.2020 r., na podstawie Uchwały Rady Gminy Suchy Las, powołana została funkcja
Opiekuna świetlicy – nieznany jest nam zakres obowiązków i osoba, która ma pełnić tę funkcję;
 Zarząd osiedla nie uzyskał informacji dotyczącej osoby dbającej o porządek w świetlicy,
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 Według informacji telefonicznych uzyskanych z Urzędu Gminy Suchy Las nie zmienia się
dotychczasowy harmonogram zajęć w świetlicy,
 Społeczne inicjatywy mieszkańców będą miały pierwszeństwo w organizacji spotkań;
 Podjęto dyskusję na temat zabezpieczenia dotychczasowego mienia w świetlicy. Zakupione
i zamontowane będą wewnętrzne zamki celem zabezpieczenia majątku, którym w obrębie
świetlicy dysponuje Zarząd osiedla;
 Zarząd wystąpi do Urzędu Gminy Suchy Las z prośbą o montaż zakupionych już wcześniej
głośników w świetlicy;
 Zarząd przygotował pismo do Urzędu Gminy w w/w sprawach, w których wyraża swoje
zaniepokojenie obecnym stanem rzeczy.
POZOSTAŁE SPRAWY

 Wierzba przy Placu Grzybowym została odpowiednio przycięta, a chodnik wokół niej
naprawiony;
 Informacja radnej Iwony Koźlickiej w sprawie pozyskanie środków budżetowych na ławki
i kosze w lasku;
 Na stronie internetowej osiedla opublikowano informacje na temat inwestycji z budżetu
gminnego na osiedlu (uchwała budżetowa);
 Informacja dotycząca remontu ul. Sosnowej (z budżetu centralnego Gminy);
 Od tego roku rozpocznie się w całej gminie wymiana oświetlenia na ledowe;
 Z inicjatywy Wójta Suchy Las nastąpi montaż sygnalizacji świetlnej na naszym osiedlu (w
ramach tzw. „uspokojenia ruchu kołowego”). Na ten cel w budżecie Gminy zabezpieczono
250.000 zł
 W dniu 01.02.2020 r. o godz. 10.00 zdjęte zostaną ozdoby świąteczne z choinki na Placu
Grzybowym;
 Wstępny termin planowanego Zgromadzenia Mieszkańców to 20 kwietnia 2020 r.;
 Zarząd zwróci się do ZGK, żeby od następnego sezonu, kontener na choinki został
podstawiony od połowy stycznia i był dostępny przez dłuższy okres czasu;
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 Omówiono pomysł produkcji i dystrybucji Kalendarzy osiedlowych na kolejny rok; w formie
promocji instytucji i firm, które znajdują się na terenie osiedla; temat do rozważenia;
 Zaakceptowano propozycję umieszczenia kolejnej tablicy informacyjnej przed świetlicą

13.01.2020
Protokołował:
J.Dudkiewicz

Lista obecności zgodnie z załączoną listą.
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