Informacja o sposobie realizacji
wniosków pod adresem Administracji Osiedli, zgłoszonych podczas poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia Członków KSM
w maju 2016. – OSIEDLE ZAGÓRSKA - PÓŁNOC

Treść wniosku
I.

Sposób realizacji
OSIEDLE ZAGÓRSKA - PÓŁNOC

1. Zorganizowanie większej liczby Po dokonanym przeglądzie osiedla, Administracja i Rada Osiedla nie widzi możliwości budowy miejsc
miejsc parkingowych w miejsce parkingowych kosztem likwidacji terenów zielonych.
terenów zielonych na osiedlu.

2. Zagospodarowanie terenu zielo- W wyniku dokonanego przez Administrację i Radę Osiedla przeglądu otoczenia budynków przy ul. Św.
nego pomiędzy budynkami przy St. Kostki 11A i 13A stwierdzono, że teren ten jest zagospodarowany w zieleń w sposób prawidłowy
ul. Św. S. Kostki 11A i 13 A.
i wystarczający, a złożony wniosek dotyczył montażu ławki i kosza na śmieci. W związku z powyższym
Administracja Osiedla zamontowała ławkę i kosz na śmieci pomiędzy budynkami przy ulicy Św. St.
Kostki 11A i 13A.
3. Remont nawierzchni między Remont nawierzchni pomiędzy budynkami Św. St. Kostki 5A-7A, 9A-11A, 13A-15A został zaplanowany
budynkami przy ul. Św. S. Kostki do realizacji w planie remontów na 2017r.
7A a 9A, 11A a 13A, 13A a 15A.
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4. Zainstalowanie czujników ruchu Montaż czujników ruchu oświetlenia klatek schodowych jest realizowany zgodnie z wieloletnim planem
oświetlenia na klatkach schodo- remontów osiedla „Zagórska – Północ” - zadanie to jest wykonywane podczas wymiany pionów instalawych w budynkach na osiedlu.
cji elektrycznej w budynkach.

5. Zwiększenie liczby koszy na Po dokonanym przez Administrację i Radę Osiedla przeglądzie otoczenia budynku przy ul. Pomorskiej
śmieci i ławek przy budynku Po- 88 Administracja Osiedla wyremontowała i odnowiła istniejące ławki oraz zamontowała jedną nową
morska 88.
ławkę, ustawione zostały trzy nowe kosze na śmieci.

6. Rozważyć możliwość podniesie- W planie remontów na rok 2017 został ujęty remont elewacji budynku przy ul. Źródłowej 17a, wraz
nia kominów przy okazji remon- z wykonaniem remontu dachu, kominów i wymianą okien na klatkach schodowych.
tu dachu w budynku przy
ul. Źródłowej 17A, wymienić
okna na klatkach schodowych.

RADA i ADMINISTRACJA OSIEDLA ZAGÓRSKA – PÓŁNOC

ZARZĄD

Kielce, MARZEC 2017.
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