PLAN
sposobów realizacji wniosków pod adresem Administracji Osiedli, zgłoszonych podczas poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia Członków KSM
w czerwcu 2017.
(zatwierdzony Uchwałą nr 537/2017 Zarządu KSM z dnia 6 lipca 2017 r.)

Treść wniosku
II.

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

OSIEDLE ZAGÓRSKA - POŁUDNIE
1.

Docieplić budynek przy ul. Zagórskiej Po dokonaniu przeglądu stanu technicznego
44, Karłowicza 15.
elewacji na ww. budynkach przez AO II i Radę Osiedla, zostanie podjęta decyzja o
umieszczeniu ich w planie perspektywicznym po 2018 r.

plan perspektywiczny po 2018 r.

AO II

2.

Chodnik przy ul. Boh. Warszawy (od U zbiegu ulic Bohaterów Warszawy i Tarstrony północnej) wyposażyć w dużą nowskiej został urządzony teren rekreacyjno
ilość ławek parkowych.
– wypoczynkowy. Zasadnym jest utrzymanie
tego terenu, co angażuje znaczne nakłady
finansowe. Lokalizacja dodatkowych ławek
wzdłuż chodnika przy ul. Boh. Warszawy jest
niezasadna. Trwają prace związane z wymianą nawierzchni, realizowane przez MZD.

-

-

3.

Pozostawić wodę w fontannie znaj- Realizacja wniosku jest niemożliwa, poniedującej się na terenie „miniparku” na waż na okres zimowy woda z instalacji fonokres zimowy, aby służyła jako lo- tanny musi być spuszczona, aby nie doszło
dowisko.
do jej uszkodzenia przez mróz rozsadzający
rury.

-

-

4.

Wyposażyć budynki przy ul. Zagór- Administracja Osiedla „Zagórska-Południe”

do 31.08.2017 r.

AO II
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Treść wniosku

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

w planie
perspektywicznym
po 2018 r.

AO II

do 30.06.2017 r.

AO II

-

CM/CW/AO II

skiej w uchwyty, umożliwiające za- w porozumieniu z Radą Osiedla zakupi
wieszanie flag w okresie świąt pań- uchwyty do flag i zamontuje na szczytach
stwowych.
budynków przy ul. Zagórskiej.
5.

Zwiększyć ilość miejsc parkingowych Służby techniczne Administracji Osiedla „Zaw osiedlu.
górska-Południe” wraz Radą Osiedla dokonają przeglądu terenów w osiedlu pod kątem możliwości zwiększenia liczby miejsc
parkingowych. W przypadku stwierdzenia
takiej możliwości, budowa nowych miejsc
parkingowych zostanie wprowadzona do
planu remontów po 2018 r.

6.

Sprawdzić działanie instalacji kominowej w mieszkaniach przy ul. Boh.
Warszawy 15/61 oraz Zagórskiej
44/15.

7.

Wyjaśnić sprawę uciążliwego lokato- Administracja Osiedla „Zagórska-Południe”
ra, zamieszkującego lokal nr 85 w wystąpiła do MOPR o otoczenie opieką lobudynku przy ul. Chopina 11.
katora z ww. mieszkania oraz do Dzielnicowego KSM Południe mł. asp. Piotra Wąsika o
patrolowanie klatki schodowej i kontrole
mieszkania nr 85 w porozumieniu z MOPRem. W dniu 9.12.2016 r. Administracja wystąpiła do Gazowni Miejskiej w Kielcach o
odcięcie na trwale dopływu gazu w związku
z zagrożeniem stwarzanym przez lokatora z
m. nr 85. W związku z notorycznym zakłócaniem porządku domowego przez użytkownika ww. mieszkania oraz występującymi za-

Administracja Osiedla „Zagórska-Południe”
zleci firmie „TORBUB” sprawdzenie instalacji
kominowej i wystawienie opinii technicznej
na piśmie.
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Treść wniosku

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

do 31.10.2017 r.

AO II

do 31.07.2017r.

AO II

Utrzymywanie porządku na bieżąco
przez służby ADM.
Dezynfekcja pojemników dwa razy
w roku (wiosną i
jesienią)

AO II

ległościami czynszowymi w opłatach za lokal, Zarząd Spółdzielni skierował do Sądu
Rejonowego wniosek o egzekucję z nieruchomości i sprzedaż ww. lokalu w drodze
licytacji publicznej.
8.

9.

Dokonać remontu przejścia od ul.
Chopina do placu przy Krzyżu Powstańczym.
Zadanie przyjęte do realizacji w planie remontów na 2017 r.
Wystąpić o zmianę organizacji ruchu
na ul. Chopina, wprowadzającą na Administracja Osiedla „Zagórska-Południe”
niej ruch jednokierunkowy.
wystąpi do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu
na ul. Chopina i wprowadzenie na niej ruchu
jednokierunkowego, zgodnie z wcześniej
opracowanym projektem organizacji ruchu
w tym osiedlu.

10. Utrzymywać porządek w altanach
śmietnikowych na osiedlu i dezynfekować pojemniki na odpady.
Altany śmietnikowe codziennie sprzątane są
przez gospodarzy domowych. Pojemniki na
odpady dezynfekowane są przez wywożącą
śmieci firmę ENERIS - dwa razy w roku (wiosną i jesienią) przy pomocy specjalistycznego
sprzętu – śmieciarko-myjki. W czasie załadunku śmieci pojemnik pod dużym ciśnieniem jest myty środkiem antybakteryjnym.
Czas mycia (dezynfekcji jednego pojemnika)
ok. pół minuty.
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Treść wniosku

Sposób realizacji

11. Wyremontować placyki usytuowane Po dokonaniu przeglądu stanu technicznego
pomiędzy budynkami przy ul. Zagór- przez AO II i Radę Osiedla, zostanie podjęta
skiej 66/68/70/72.
decyzja o umieszczeniu zadania w planie
perspektywicznym po 2018 r.

Termin

Odpowiedzialni

w planie perspektywicznym po
2018 r.

AO II

BIELINY
Wykonać ogrodzenie terenu wokół bu- Ogrodzenie terenu wokół budynków przy ul. w chwili pojawienia
dynków przy ul. Starowiejskiej 23 i 25.
Starowiejskiej 23 i 25 zostanie wykonane się środków finanetapami - po uprzednim wytyczeniu granic sowych dla nieruprzez geodetę.
chomości.

Kielce, lipiec 2017.

ZARZĄD
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AO II

