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

Treść wniosku
II.

Sposób realizacji
OSIEDLE ZAGÓRSKA - POŁUDNIE

1. Remonty elewacji budynków:
1) Boh. Warszawy 7, 11;
2) Zagórska 44, 58, 68, 70;
3) Karłowicza 15.

-Zagórska 58, 68, 70 – budynki przyjęte do realizacji w planie remontów na 2017r.
-Boh. W-wy 7 – budynek przyjęty do realizacji w planie perspektywicznym na 2018r.
-Boh. W-wy 11, Zagórska 44, Karłowicza 15 – po dokonaniu przeglądu stanu technicznego przez Administrację Osiedla II i Radę Osiedla II zostanie podjęta decyzja o umieszczeniu ich w planie perspektywicznym
po 2018r.

2. Wykonanie miejsc parkingowych Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach o wykonanie parwzdłuż budynku przy ul. Chopina kingu w pasie drogowym z wykorzystaniem części chodnika. MZD w odpowiedzi na pismo oświadczyło, że
11 w Kielcach.
jest taka możliwość, ale wymaga to opracowania projektu uwzględniającego m in. zapewnienia ciągłości
ruchu pieszego oraz ich bezpieczeństwa, a także uzyskania niezbędnych uzgodnień. Obecnie MZD nie posiada środków finansowych na realizację tego typu zadania.
3. Przeanalizowanie oznakowania Dokonano analizy oznakowania dróg osiedlowych i wymieniono część nieaktualnych i zniszczonych znadróg osiedlowych.
ków drogowych na nowe (na całej długości ul. Karłowicza od nr 1 do 15 ). Pozostałe znaki drogowe będą
systematycznie wymieniane, jeśli będzie taka potrzeba.

4. Przyspieszenie procesu koszenia Administracja Osiedla pełniła nadzór nad realizacją prac i zgodnie z zawartą umową wykonane zostały trzy
terenów zielonych.
pokosy na terenach zielonych w osiedlu.
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5. Przycięcie drzew przed budyn- Wykonano prace związane z przycięciem gałęzi drzew – zabiegi pielęgnacyjne w okolicy boiska i budynków
kami przy ul. Boh. Warszawy 11 i oraz wycięto suche drzewa (po uzyskaniu zezwolenia z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kiel13 oraz przed boiskiem szkol- ce).
nym.

6. Likwidacja niecenzuralnych napi- Niecenzuralne napisy na ścianach budynków zamalowywane są na bieżąco przez naszych konserwatorów.
sów na budynkach.

BIELINY
Trawniki zostały wykoszone, a trawę uprzątnięto.
1. Utrzymanie porządku wokół
budynków przy ul. Starowiejskiej
23 i 25 – wykoszenie trawnika
i uprzątnięcie trawy.

2. Zakupienie krzewów do posadzenia wzdłuż budynków przy ul.
Starowiejskiej 23 i 25 od strony
frontowej.

Mieszkańcy zrezygnowali z zakupu i posadzenia krzewów przy budynkach.

RADA i ADMINISTRACJA OSIEDLA ZAGÓRSKA – POŁUDNIE

ZARZĄD

Kielce, MARZEC 2017.
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