SPRAWOZDANIE
z działalności samorządu osiedla

Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. za rok 2020
Część A.

Działalność rzeczowa
1. Działalność Rady Osiedla
1.1. Liczba wybranych radnych:

21

1.2. Liczba radnych obecnie:

20

1.3. Liczba odbytych posiedzeń rady:

7

1.4. liczba podjętych uchwał:

46

2. Działalność Zarządu Osiedla
2. 1. Liczba odbytych posiedzeń zarządu:

36

2.2. Liczba podjętych uchwał:

4

Uwaga: z powodu pandemii koronawirusa posiedzenia Zarządu i Rady
Osiedla odbywały się również drogą internetową (za pomocą poczty
elektronicznej), konsultując w ten sposób naglące problemy i podejmując
niezbędne uchwały.
3. Informacja o realizacji zadań Osiedla wynikających ze Statutu Miasta
i Osiedla (w szczególności kontaktów z mieszkańcami, podjętych inicjatyw,
zorganizowanych i współorganizowanych festynów i wydarzeń kulturalnych):

• Projekt „Zgrane Pilczyce i Kozanów , czyli spotkania sąsiedzkie”
• w ramach Funduszu Czasu Wolnego 2020 - uzyskane dofinansowanie
z WCRS w kwocie 10 000 zł

• Projekt Wspieranie działalności Osiedlowego chóru „Piastuny”
w zakresie organizacji koncertów i warsztatów - uzyskane
dofinansowanie z WCRS w kwocie 5 000 zł
• Akcja Wigilia 2020 dla około 150 osób samotnych i opuszczonych –
19.12.2020r. – przygotowanie paczek i osobiste ich wręczenie z
podziałem na grupy ilościowe i czasowe z zachowaniem reżimu
sanitarnego (19.12.2020) – uzyskane dofinansowanie z WCRS w kwocie
5 000 zł
• Akcja Mikołaj 2020 dla dzieci z Kozanowa i Pilczyc - przygotowanie
paczek i osobiste ich wręczenie podziałem na grupy ilościowe
i czasowe z zachowaniem reżimu sanitarnego (06.12.2020r.) – uzyskane
dofinansowanie z WCRS w kwocie 3 000 zł
• Projekt Promocja Rady Osiedla i działań lokalnych – kontynuacja
integracji z mieszkańcami - uzyskane dofinansowanie z WCRS w kwocie
3 500 zł
• Festyn osiedlowy 2020 - kwota 5000 zł uzyskana z WCRS
z przeznaczeniem na organizację festynu została spożytkowana
na przygotowanie dodatkowych paczek mikołajowo- świątecznych
dla dzieci z osiedla Kozanów
• Akcje Świątecznej Pomocy w zespołach parafialnych Caritas
(Wielkanoc 2020, Boże Narodzenie 2020) oraz imprezy okolicznościowe
w klubach seniora, zawody w kołach wędkarskich, wewnątrzszkolne
konkursy dla uczniów szkół podstawowych i średnich

4. Ocena współpracy samorządu osiedla z organami miasta i jego jednostkami
organizacyjnymi oraz służbami wraz z uzasadnieniem przy ocenie negatywnej
(wskazać tylko te instytucje, z którymi Osiedle współpracowało w roku sprawozdawczym):
RADA OSIEDLA POZYTYWNIE OCENIA WSPÓŁPRACĘ Z NASTĘPUJĄCYMI INSTYTUCJAMI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezydentem Miasta Wrocławia
Wydziałem Inżynierii Miejskiej
Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych
Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta
Zarządem Zieleni Miejskiej
Strażą Miejską
Policją
Ekosystem – em

5. Ocena realizacji inwestycji miejskich
5.1. Ile wniosków do założeń planu społeczno-gospodarczego na rok 2020
złożyła rada osiedla:
Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. złożyła 10 (dziesięć)
wniosków w ramach Funduszu Osiedlowego 2020-2021.
Z tego do szczegółowej analizy i realizacji w przyszłości zostały
zakwalifikowane 3 projekty:
1. Bezpieczny Uczeń – spokojny Rodzic – poprawa organizacji ruchu samochodów wokół
trzech placówek na Kozanowie i Pilczycach.
2. Ogólnodostępny parking dla mieszkańców o pow. 1700m2 przy ulicy Rysiej.
3. Oczyszczenie z szuwarów stawu na Kozanowie oraz oświetlenie tegoż stawu.

5.2. Ile ze złożonych wniosków przyjęto do realizacji i wymienić jakie:
Wnioski oczekują na szczegółową analizę i realizację w ramach FO 2020-2021.
6. Informacja nt. stanu przekazanego mienia komunalnego:
Nieruchomość przy ul. Rękodzielniczej 1 we Wrocławiu jest we władaniu
Stowarzyszenia Animatorów Kultury, Sportu Masowego, Rekreacji oraz
Profilaktyki Zdrowotnej „ Non In Solo Pane Vidit Homo”.
Radzie Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. użyczane jest
pomieszczenie w w/w budynku na działalność społeczną.
Sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz

