
Lp Zgłaszający Treść wniosku Adresat wniosku Uwagi

1 a- zamknąć śmietnik przy ul. Czwartaków 6-10 Zarząd Wniosek nie będzie realizowany

a- zobowiazać zarząd do wystawienia faktur za złom       w 

wysokości łącznej 25 800,90 zł
Zarząd

b- zobowiązać zarząd do opracownia protokołu na zużycie 

prądu i wody przez wykonawcę
Zarząd

c- zobowiązać zarząd do wystawienia faktur za zużycie prądu i 

wody przez wykonawcę w zrealizowanych ocieplonych 

budynkach

Zarząd

d- zobowiązać zarząd do negocjacji z projektantem ceny za 

opracowanie dokumentacji budynków powtarzalnych Zarząd

e- zobowiązać zarząd do wyjaśnienia sposobu rozliczenia 

złomu z wymiany pionów łazienkowych
Zarząd

3 Bogusław Jarocki

a- nowo wybrana Rada zaprosi p. Bzowskiego na spotkanie na 

którym przedstawi swoje postulaty                i pracowania
Rada Nadzorcza

Przewodniczacy komisji GZM wystosował 

pismo do p. Bzowskiego o przedstawienie 

ostatecznych wniosków dot. rozliczenia złomu.

Wnioski będą przedmiotem dalszych analiz
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a- rezygnacja z ryczałtowego rozliczania kosztów ogrzewania, 

proponuje założyć podzielniki kosztów          i liczniki zużycia 

ciepła

Zarząd i Rada 

Nadzorcza
Wniosek nie będzie realizowany

b- zmniejszenie ilości śmieci poprzez segregacje odpadów, a 

tym samym obniżenie kosztów

Zarząd  

Odpady są własnością Gminy, a opłata ta nie 

zależy od ilości śmieci. Wniosek nie będzie 

realizowany

c- wyznaczenie obok klatek schodowych miejsc parkingowych 

dla niepełnosprawnych
Zarząd

Wniosek będzie analizowany

a- oprócz koszenia trawy należy obcinać drzewa Zarząd Wniosek jest realizowany

b- zlikwidować handel alkoholem w pawilonie

Zarząd i Rada 

Nadzorcza Wniosek nie będzie realizowany

c- stojak na rowery przy ul. Kozielskiej 89 Zarząd Wniosek jest zrealizowany

6 Zenon Balcewicz a- zlikwidować zalewanie piwnic Kozielska 85 Zarząd Wniosek wykonany

7 Mirosław Zabłocki a- zlikwidować ścieżkę pod balkonami Kozielska 111 Zarząd Wniosek nie będzie realizowany

a- koszenie fatalnie wykonane Zarząd

b- fatalne liczniki do wody Zarząd

c- wnioskodawca chce wymieniać liczniki na własny koszt bez 

naliczenia w czynszu
Zarząd

a- opomiarowanie grzejników

Zarząd i Rada 

Nadzorcza Wniosek nie będzie realizowany

b- stojąca woda w piwnicy Kozielska 95
Zarząd

Wniosek zrealizowany- uszczelnienie wejścia 

rur do budynku przez PEC

c- opłata za śmieci winna być liczona od ich ilości a nie od 

ilości metrów mieszkania
Rada Gminy

Nie zależy od Zarządu. Wniosek nie będzie 

realizowany

Lilia Suczyk

IV CZĘŚĆ WZ 20.06.2013

4 Witold Popowicz

5 Michał Olempa

Brak znamion wniosku- to są opinie, a nie 

wnioski
8 Maria Grunt

9



a- zmiana organizacji ruchu droga jednokierunkowa Kozielska 

59-45
Zarzad

Wniosek będzie analizowany

b- likwidacja tablic strefa zamieszkania Kozielska 45-59
Zarzad

Wniosek jest zrealizowany

c- naprawa chodnika Koz.45 do pawilonów Zarzad Wniosek będzie analizowany

a-przeprowadzić regulacje wymiennikowni i stale ją 

monitorować
Zarząd

Monitoring i regulacje są wykonywane na 

bieżąco. Wniosek jest realizowany

b- dokonywać odbioru prac przez firmy wykonujące prace 

wraz z protokołami odbioru
Zarząd Wniosek jest realizowany

c- wycięcie drzew i przycięcie żywopłotów przy Kozielskiej 59 

za wymiennikownią
Zarząd Wniosek jest realizowany

12 Wiesława Antosik a- naprawa chodnika od Kozielskiej 45 do pawilonów Zarzad Wniosek będzie analizowany

a- przedstawić lokatorom wyniki ekspertyzy ornitologicznej 

budynków do ocieplania
Zarząd

Ekspertyza zlecona. Wyniki ogłosimy w 

informatorze i na WZ

b- poprawienie stanu zieleni przy Kozielskiej 45-59 Zarząd Wniosek przyjęty do realizacji

14 Ryszard Stępniewski
a- pomalować pasy prostopadle do osi od strony Kozielskiej 

51-77
Zarzad

Zbyt mało miejsca na wjazd i wyjazd  

prostopadły do osi. Wniosek nie będzie 

zrealizowany

15 Kaziemierz Piech a- nadzór nad drzewami i krzewami przy koszeniu trawy Zarząd Wniosek jest realizowany

a- realizacja parkingu w rejonie wymiennikowni Kozielska 59-

61

Zarząd i Rada 

Nadzorcza

Wniosek jest realizowany, zlecono projekt i 

inwentaryzację zieleni

b- rozsądne gospodarowanie środkami na zieleń. Sadzić mniej 

dbać więcej
Zarząd

Wniosek przyjęty do realizacji

a- zmienić kierunek ruchu Kozielska 59-45 Zarząd Wniosek będzie analizowany

b- okratować i zamknąć śmietniki Zarząd Wniosek nie będzie zrealizowany

16 Grzegorz Seemann

17 Tomasz Kuboszek

10 Mirosław Lech

11 Franciszek Kwiatkowski

13 Ewa Medyńska


