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INFORMACJA
Z REALIZACJI WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH

NA OSTATNIM W.Z.

Wniosek 1
Poczynić starania w sprawie udostępnienia pomieszczeń użyteczności publicznej w
piwnicach dla zainteresowanych mieszkańców.
Odpowiedź
W tym temacie rozpoznano zajmowanie pomieszczeń tj. wózkowni i suszami przez
użytkowników.
W większości nieruchomości pomieszczenia te zajmowane są na zasadzie zgody większości
mieszkańców w sposób nie budzący konfliktów. Jedynie w 2-ch przypadkach jest różnica
zdań mieszkańców jeżeli chodzi o zagospodarowanie wspólnych pomieszczeń. Zarząd
rozwiązuje te sprawy poprzez uszanowanie opinii mieszkańców.

Wniosek 2
Wystąpić ponownie do Burmistrza i do Przewodniczącego Rady Osiedlowej w spraWIe
wykonania remontu:
- chodnika ijezdni wzdłuż budynku Westerplatte 6,Westerplatte 7,Westerplatte 8,
Westerplatte 9,
- ul. Zaręby przy wjeździe do szkoły
- kotłowni przy budynku Westerplatte 5
Odpowiedź
Zarząd wystąpił do Burmistrza w w/w tematach.
Chodnik został częściowo naprawiony. Do końca miesiąca maja wykonana zostanie nakładka
asfaltowa na ul. wzdłuż bloków Westerplatte 7, Westerplatte 8, Westerplatte 9. Naprawiony
został chodnik przy wjeździe do szkoły.

Wniosek 3
Podjąć działania w sprawie odłączenia się od kotłowni MPEC , pozyskiwania środków i
budowy własnych kotłowni.

Odpowiedź
Podjęto w tej sprawie następujące działania:
- rozpoznano lokalizację przyszłych kotłowni i ustalono ich liczbę na 16. Wystąpiono do
Zakładu Gazowniczego o warunki dostawy gazu dla projektowanych kotłowni.
Trwa rozpoznanie rynku w zakresie projektowania kotłowni.
- Uzyskano obietnicę w zakresie udzielenia poręczenia pożyczki z WFOŚiGW przez Gminę.
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Wniosek 4
Zobowiązać Radę Nadzorczą i Zarząd do zwołania referendum i ustalenia sposobu rozliczania
centralnego ogrzewania na poszczególnych blokach po wcześniejszym poinformowaniu o
możliwościach rozliczeń i przedstawieniu oceny fachowca - dotyczy bloków z podzielnikami
ciepła.

Odpowiedź
Przeprowadzono zapytania ankietowe wśród mieszkańców nieruchomości gdzie rozliczane
jest zużycie ciepła w oparciu o podzielniki. Tam gdzie większość mieszkańców wyraziła wolę
rezygnacji z podzielników kosztów c.o. zużycie ciepła rozliczane jest od m2 .Tylko 6
nieruchomości zostaje rozliczonych przy pomocy podzielników kosztów c.o .. Na Walnym
Zgromadzeniu będzie omawiany temat rozliczania ciepła w oparciu o podzielniki kosztów
c.o.

Wniosek 5
Wystosować pisma do mieszkańców, aby uporządkowali korytarze piwnic ze starych mebli
i niepotrzebnych rzeczy z podaniem terminu realizacji . W przypadku nie dotrzymania
terminu, pracownicy Spółdzielni uporządkują zbędne rzeczy.

Odpowiedź
W uzgodnieniu z firmą, która wywozi odpady komunalne z terenu Gminy przeprowadzono
w maju zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości Spółdzielni.
W przypadku zgłaszania potrzeby powtórnego w tym roku wywozu akcja taka zostanie
zorganizowana w miesiącu wrześniu lub październiku bI.
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