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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI 
 OSIEDLA IM B. PRUSA ZA 2020 R

Osiedle im. Bolesława Prusa Lubelskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zajmuje ogólną powierzchnię 22 ha, 
w tym 11,5 ha stanowią tereny zielone. Stan zasobów 
naszego osiedla to 50 budynków mieszkalnych  
(43  budynki średniowysokie w tym Dom Seniora, 
7 budynków wysokich), 1989 mieszkań, 25 lokali użyt-
kowych, 48 garaży. Osiedle w rozliczeniach finansowych, 
zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku jest po-
dzielone na 8 nieruchomości mieszkalnych, nierucho-
mości z lokalami użytkowymi własnościowymi oraz 
obejmujące tereny i obiekty stanowiące mienie 
Spółdzielni. Administracja Osiedla realizuje swoje zada-
nia statutowe poprzez działania mające na celu utrzy-
manie i eksploatację obiektów budowlanych i infrastruk-
tury technicznej w należytym stanie technicznym oraz 
na utrzymaniu czystości i porządku na terenie osiedla. 
Działalność nasza wykonywana była poprzez pracę 
12  gospodarzy rejonów, 6 konserwatorów o różnych 
specjalnościach i 5 pracowników umysłowych. 
Jednocześnie sprawujemy kontrolę nad prawidłową 
działalnością jednostek świadczących usługi na rzecz 
Osiedla. Nasze zadania wiążą się również z realizacją 
postanowień między innymi Prawa Budowlanego, 
 nakładającego na nas obowiązek wykonywania rocznych 
i pięcioletnich technicznych przeglądów obiektów bu-
dowlanych i instalacji technicznych. Są one przeprowa-
dzane, w zależności od wymaganych w tym zakresie 
uprawnień, przez firmy specjalistyczne lub pracowników 
administracji. Wykonane przeglądy, w połączeniu 
z  bieżącymi zgłoszeniami Państwa jako mieszkańców 
stanowią podstawę do opracowania rocznych planów 
gospodarczych. Zakres rzeczowy prac do realizacji jest 
powiązany ze środkami finansowymi, stanowiącymi 
wpływy z opłat eksploatacyjnych i ma odniesienie 
do poszczególnych nieruchomości osiedla. Bezpośrednio 
na działalność remontową w budynkach mieszkalnych 
przeznaczony jest jeden ze składników opłat eksploata-
cyjnych – fundusz remontowy. Środki funduszu remon-
towego są rozliczane na poszczególne nieruchomości 
i  wydatkowane po uwzględnieniu zadłużeń i rezerwy 
z  tytułu prac awaryjnych. Koszt prac remontowych 
w  2020 roku wyniósł ogółem 1.584.923,05 złotych, 
co stanowi 114 % wykorzystania środków na funduszu 
remontowym. Przedstawię Państwu główne prace 
 remontowe wykonane na poszczególnych nieruchomo-
ściach:

Nieruchomość I
Budynki: 
Pozytywistów 15, 20, 22 
Rzeckiego 14, 19
Łączny koszt wykonanych prac: 94.197,80 zł

•	 remont balkonów Rzeckiego 19 – 20 szt.
•	 wymiana centralki domofonowej na cyfrową 

Pozytywistów 15
•	 wymiana wodomierzy na radiowe – 26 szt.

Remont balkonów Rzeckiego 19

Nieruchomość II
Budynki:
Emancypantek 2, 3, 4, 5
Faraona 4, 6
Ochockiego 2, 3, 4, 5, 6
Łączny koszt wykonanych prac: 365.600,69 zł

•	 wymiana okienek piwnicznych na budynku 
Ochockiego 3 – 28 szt.

•	 remont balkonów Emancypantek 5 – 40 szt., Faraona 
4 – 20 szt., Ochockiego 5 – 15 szt.

•	 docieplenie ścian szczytowych Emancypantek 5 – 
150 m²

•	 wymiana wodomierzy na radiowe – 38 szt.

Docieplenie ściany szczytowej Emancypantek 5

Remont balkonów Emancypantek 5
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Nieruchomość III
Budynki:
M. Brzeskiej 5, 7
Rzeckiego 3
Łączny koszt wykonanych prac: 222.190,17 zł

•	 remont balkonów: Rzeckiego 3 – 40 szt.
•	 wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe 

M. Brzeskiej 5 – 66 szt.
•	 wymiana wodomierzy na radiowe 2 szt.

Remont balkonów Rzeckiego 3 

Wymiana opraw oświetleniowych M. Brzeskiej 5

Nieruchomość IV
Budynki:
M. Brzeskiej 9
Pozytywistów 2, 3, 4, 6, 7, 7a, 8, 10, 12, 14, 14a,
Rzeckiego 4
Łączny koszt wykonanych prac: 332.710,41 zł

•	 wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową 
Pozytywistów 6 – M. Brzeskiej 15 – 1018 m²

•	 remont balkonów: M. Brzeskiej 9 – 10 szt.,  
Rzeckiego 4 – 15 szt.

•	 wymiana wodomierzy na radiowe – 20 szt.

Remont balkonów Rzeckiego 4

Remont nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego 
ul. Pozytywistów 6 – ul. M. Brzeskiej 15

Nieruchomość V
Budynki:
M. Brzeskiej 10, 12, 14, 16
Nadbystrzycka 97, 99, 101, 103
Łączny koszt wykonanych prac: 20.907,80 zł

•	 wymiana okien na klatkach schodowych: M. Brzeskiej 
10 – 13 szt., M. Brzeskiej 12 – 13 szt. 

Wymiana okien na klatce schodowej
ul. M. Brzeskiej 10 
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Wymiana okien na klatce schodowej
ul. M. Brzeskiej 12 

Nieruchomość VI
Budynki:
M. Brzeskiej 2, 4, 6, 8
Nadbystrzycka 89, 91, 93
Łączny koszt wykonanych prac: 358.145,30 zł

•	 wymiana okienek piwnicznych  
M. Brzeskiej 2 – 22 szt., M. Brzeskiej 4 – 35 szt., 
Nadbystrzycka 89 – 15 szt.

•	 postawienie nowej altany śmietnikowej w miejsce 
starej ul. M. Brzeskiej 4

•	 wykonanie części opasek odwodnieniowych przy 
budynkach M. Brzeskiej 2, 4, 6  
Nadbystrzycka 89 – 49 m²

•	 remont balkonów: M. Brzeskiej 6 – 15 szt.
•	 malowanie elewacji wokół remontowanych balko-

nów M. Brzeskiej 6 – 250 m²
•	 wymiana wodomierzy na radiowe – 432 szt.
•	 wymiana centralki domofonowej na cyfrową 

Nadbystrzycka 89 kl. I

Nowa altana śmietnikowa ul. M. Brzeskiej 4

Remont balkonów M. Brzeskiej 6

Nieruchomość X
Budynki:
Nadbystrzycka 85, 87
Łączny koszt wykonanych prac: 188.631,28 zł

•	 remont balkonów: Nadbystrzycka 85 – 10 szt., 
Nadbystrzycka 87 – 10 szt.

•	 malowanie elewacji wokół remontowanych balko-
nów Nadbystrzycka 85, 87 – 250 m²

•	 wymiana wodomierzy na radiowe – 4 szt.

Remont balkonów Nadbystrzycka 85

Remont balkonów Nadbystrzycka 87
Nieruchomość XIII
Budynki:
Pozytywistów 16
Łączny koszt wykonanych prac: 2.539,60 zł

•	 wymiana wodomierzy na radiowe – 12 szt.
Łącznie główne prace wykonane w 2020 r.

1. docieplenie ścian szczytowych – 150 m²
2. remont ciągów pieszo – jezdnych – 1171 m²
3. remont balkonów 195 szt.
4. wymiana wodomierzy 534 szt.
5. remont nawierzchni asfaltowych – 135 m²
6. wymiana okien na klatkach schodowych, w piwni-

cach, pralniach i suszarniach – 137 szt.

W 2021 r. zaplanowano prace z zakresu:
1. Remont balkonów 135 szt. 

Pozytywistów 20, Faraona 4, Emancypantek 3, 
Rzeckiego 3, M. Brzeskiej 6, M. Brzeskiej 7, 
M. Brzeskiej 9, Nadbystrzycka 85, 
Nadbystrzycka 87

2. Docieplenie ścian szczytowych 600 m²
 Faraona 6, Ochockiego 5, Ochockiego 6, Rzeckiego 4
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3. Mycie elewacji budynku 400 m² 
Rzeckiego 19

4. Wymiana okien w częściach wspólnych 37 szt. 
M. Brzeskiej 5, Rzeckiego 3, Pozytywistów 4

5. Wymiana wodomierzy na radiowe 430 szt. 
Na terenie całego osiedla.

6. Wymiana altany śmietnikowej na nową 1 szt.
Nadbystrzycka 99, 101
Potrzeby remontowe osiedla są realizowane sukce-

sywnie w kolejnych latach, w ramach posiadanych 
środków finansowych i wiążą się z przytoczoną wyżej 
tematyką. Realizacja prac remontowych i napraw od-
bywa się przez wykonawstwo specjalistycznych firm 
oraz siłami własnymi przez konserwatorów osiedla 
a w przypadku prac związanych z utrzymaniem porząd-
ku i czystości na terenie osiedla przez grupę gospoda-
rzy rejonów.

W 2020 roku w ramach bieżącej działalności admi-
nistracji zostało zrealizowanych 2154 sztuk zleceń 
konserwacyjno – remontowych i 156 porządkowych. 
Prace wykonane przez konserwatorów osiedla były 
związane: z konserwacją infrastruktury technicznej 
osiedla, montażem elementów małej architektury, 
utrzymaniem czystości na terenie osiedla, utrzymaniem 
zieleni, odśnieżaniem w okresie zimowym oraz ze zgło-
szeniami dotyczącymi wykonania indywidualnych usług 
w Państwa mieszkaniach.

Ponadto w celu zabezpieczenia pomocy technicznej 
dla zasobów osiedla poza godzinami pracy administra-
cji, do Państwa dyspozycji funkcjonuje Pogotowie 
Techniczne Spółdzielni Mieszkaniowych, koszty ponie-
sione z tego tytułu w 2020 roku to 29,7 tysięcy złotych. 
Inne prace konserwacyjne: konserwacja urządzeń 
dźwigowych – 57 tysięcy złotych; konserwacja i napra-
wa domofonów – 30 tysięcy złotych, konserwacja hy-
droforni – 18 tysięcy złotych; konserwacja zieleni 
osiedlowej – 103.515,22 złotych. Przy 22 ha terenu 
osiedla 11,5 ha to tereny zielone obejmujące kilkaset 
drzew, krzewów, bylin, trawniki. Prace konserwacyjne 
w trakcie roku to: 4 koszenia, wiosenne i jesienne 
przeglądy drzewostanu, cięcia pielęgnacyjne oraz 

usuwanie posuszu z drzew i przycinanie krzewów, nowe 
nasadzenia, niezbędna wycinka drzew i krzewów oraz 
rekultywacje trawników. W 2020 r. w ramach zobowią-
zania przez Urząd Miasta zostały wykonane nasadzenia 
rekompensacyjne w ilości 22 szt. drzew ozdobnych 
kwitnących w różnych rejonach osiedla.

Ponadto w roku 2020 zachowując obowiązującą 
procedurę zwróciliśmy się do Biura Miejskiego Architekta 
Zieleni Urzędu Miasta Lublin z prośbą o wyrażenia 
zgody na usunięcie 8 drzew, na które otrzymaliśmy 
zezwolenie. Jednocześnie informujemy, że zostały 
usunięte 4 szt. lilaków pospolitych (bez) oraz wierzba 
biała – w stanie wyższej konieczności tzn. usunięcie 
wyłomów po intensywnych opadach deszczu i porywi-
stych wiatrach. Uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami Spółdzielnia nie może 
wycinać drzew bez stosownych pozwoleń w tym zakre-
sie. Powody wystąpień o wycięcie to przede wszystkim 
zła kondycja zdrowotna drzew zagrażająca otoczeniu, 
stan techniczny drzew, uszkodzenia podczas silnych 
wiatrów, obumarcie drzew jak również ich kolizja z in-
frastrukturą techniczną osiedla (uszkodzenia przez 
penetrujące korzenie, zbyt bliskie sąsiedztwo budyn-
ków). Funkcjonowanie osiedla to także różne problemy 
takie jak awarie, dewastacje. Awarie na osiedlu doty-
czyły niedrożności pionów i poziomów kanalizacyjnych, 
pękniętych pionów kanalizacyjnych. Zapraszam Państwa 
do zapoznania się również ze sprawozdaniem Rady 
Osiedla, w którym zostały omówione szerzej inne pro-
blemy występujące na terenie naszego osiedla.

Administracja Osiedla dziękuje za współpracę Radzie 
Osiedla a mieszkańcom za zainteresowanie i dbałość 
o nasze osiedle.

Rada Osiedla im. B. Prusa wybrana na kadencję 
2017-2020 działała w roku sprawozdawczym 2020 
w następującym składzie:
•	 Zofia Pikiewicz – przewodnicząca,
•	 Marian Rusinek – z-ca przewodniczącej,
•	 Janina Szacmajer – sekretarz;

pozostali Członkowie Rady:
•	 Krystyna Kulik, Czesława Kamińska, Grażyna Mach, 

Włodzimierz Mendzelewski, Stanisław Gorzym, 
Andrzej Suchora, Stanisław Szymaniak i Jacek 
Zajączkowski.
Strukturę organizacyjną Rady Osiedla stanowią:

•	 Prezydium Rady,
•	 Komisja Gospodarcza,
•	 Komisja Społeczno – Samorządowa.

Prezydium Rady koordynowało pracę całego  zespołu, 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA IM. B. PRUSA ZA ROK 2020
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ustalało tematykę i terminy zebrań. W 2020 roku 
w  okresie wyjątkowo trudnym dla nas wszystkich 
z uwagi na szalejącą epidemię wirusa COVID-19, Rada 
Osiedla zebrała się na dwóch posiedzeniach plenarnych 
w dniach: 30 stycznia i 26 sierpnia 2020 r. oraz spotkała 
na trzech zebraniach Prezydium Rady w dniach 9 stycz-
nia, 25 lutego oraz 13 sierpnia 2020 r.

Rada Osiedla jako organ samorządowy działa 
na podstawie postanowień Statutu LSM i Regulaminu 
Rad Osiedli. Nasze działania koncentrowały się wokół 
 zagadnień związanych z osiedlem, dotyczyły zarówno 
spraw gospodarczych, społeczno-samorządowych 
a także bieżących problemów osiedla i Spółdzielni.

Epidemia koronawirusa spowodowała istotne 
zmiany we wszystkich dziedzinach naszego funkcjo-
nowania. Jest rzeczą oczywistą, że również Rada Osiedla 
musiała dostosować się do nowej, jakże trudnej rze-
czywistości. Członkowie Rady kontaktują się ze sobą 
telefonicznie, mailowo jak również spotykają się 
na osiedlu w składzie do 5 osób. W tym czasie funkcjo-
nowanie Spółdzielni musiało zostać dostosowane 
do panujących warunków. W trosce o zdrowie miesz-
kańców i zdrowie pracowników, a także z obowiązku 
stosowania się do kolejnych wytycznych wynikających 
z pandemii, zostały wstrzymane przyjęcia mieszkańców 
i kontrahentów w siedzibie Zarządui administracjach 
osiedli, do odwołania. Ograniczono kontakty między-
ludzkie, przechodząc na pracę w systemie hybrydowym, 
co nie spowodowało zamknięcia biur w naszej 
Spółdzielni.

WYNIKI FINANSOWE I ZADŁUŻENIA 
CZŁONKÓW W OPŁATACH EKSPLOATACYJNYCH

W tym trudnym czasie Rada Osiedla była informo-
wana przez Zarząd o wynikach finansowych osiedla 
i Spółdzielni.

Spółdzielnia bez względu na kryzys związany 
z  pandemią w imieniu mieszkańców za dostarczone 
media na bieżąco opłaca należności do MPWiK, LPEC 
i  ZE, a do Urzędu Miasta przekazuje opłaty z tytułu 
podatków za nieruchomości, grunty i śmieci. Jednak 
nie wszyscy mieszkańcy terminowo wywiązują się 
z opłat eksploatacyjnych za mieszkanie. Rada Osiedla 
systematycznie zapoznawała się z informacją o wysokości 
zadłużenia, jego strukturze oraz kształtowaniu się na tle 
innych osiedli LSM.

REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE OSIEDLA
W celu prawidłowego funkcjonowania osiedla 

istotne jest utrzymanie istniejących zasobów we wła-
ściwym stanie technicznym, mając na względzie przede 
wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. Podejmując 
decyzje w sprawach gospodarczych staramy się 
uwzględniać zarówno potrzeby remontowe osiedla jak 
również dotyczące bieżącej konserwacji i eksploatacji. 

Na bieżąco analizowaliśmy realizację planu remon-
tów przedstawianą szczegółowo przez Kierownika 
Administracji, ocenialiśmy jakość i stopień wykonania. 
Szczegółowy zakres prac remontowych wykonanych 
na naszym osiedlu w roku sprawozdawczym znajduje 
się w sprawozdaniu z działalności Administracji Osiedla 
im. B. Prusa, dlatego odstępujemy od przedstawiania 
Państwu danych na ten temat. Stwierdzamy jedynie 
jako Rada Osiedla, że wszystkie prace zaplanowane 
na rok 2020 zostały wykonane, a fundusz remontowy 
w całości wykorzystany.

W oparciu o przegląd osiedla, analizę stanu tech-
nicznego i potrzeb w tym zakresie, pozytywnie zaopi-
niowaliśmy opracowany plan remontów na rok 2021. 
W planie zostały uwzględnione prace remontowe 
dla poszczególnych nieruchomości w ramach posiada-
nych przez nie środków finansowych.

Stwierdzamy, że potrzeby niektórych nieruchomości 
w zakresie remontów są znacznie większe niż możliwości 
finansowe. Rada Osiedla widzi potrzebę zwiększenia 
środków na remonty chociażby ze względu na konieczność 
remontu zniszczonych balkonów, które w wielu przypad-
kach zagrażają bezpieczeństwu. Rada Osiedla przy 
ustalaniu planu remontów uważa sprawy bezpieczeństwa 
jako czynnik priorytetowy. Rozważając różne możliwości 
pozyskania na ten cel funduszu uważamy, że niezbędne 
jest podwyższenie odpisu na fundusz remontowy w na-
szym osiedlu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że taka de-
cyzja w obliczu innych podwyżek jest dla każdego z nas 
znacznym obciążeniem, ale jest to nieuniknione, aby 
utrzymać osiedle w dobrym stanie technicznym.

Realizując nasz statutowy obowiązek na bieżąco 
monitorujemy pracę Administracji Osiedla. Pozytywnie 
oceniamy prowadzone działania w zakresie właściwego 
utrzymania zasobów naszego osiedla, jego stanu 
technicznego, dbałości o porządek i ogólną estetykę. 
Nasze uwagi i wnioski w sprawach osiedla są wnikliwie 
analizowane i uwzględniane w pracy Administracji.

Mając na względzie właściwe utrzymanie porządku 
i estetyki wewnątrz budynków, pozytywnie oceniamy 
działania Zarządu dotyczące przejęcia przez Spółdzielnię 
obowiązku sprzątania klatek schodowych. Rada Osiedla 
monitorowała jakość świadczonych usług przez firmę 
sprzątającą a opinie mieszkańców i własne spostrzeże-
nia przekazywaliśmy na bieżąco Kierownikowi 
Administracji. Pandemia wymusiła wydatkowanie do-
datkowych funduszy na zakup środków ochrony i de-
zynfekcji, aby skutecznie przeciwdziałać rozprzestrze-
nianiu się wirusa. Podjęte przez Spółdzielnię działania 
by dezynfekować części wspólne budynków: klatki 
schodowe, piwnice, windy, poręcze, klamki i domofony 
– bardzo pozytywnie odbieramy.

Do zadań statutowych Rady Osiedla należy również 
działalność społeczno – kulturalna.
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Wiele uwagi podczas osobistych spotkań w terenie, 
przy zachowaniu wymogów reżimu sanitarnego poświę-
caliśmy zmianom w zagospodarowaniu terenów zielonych 
i rekreacyjnych. Jako mieszkańcy Osiedla Prusa jesteśmy 
dumni, że w różnych częściach naszego osiedla powsta-
ły place zabaw, które obecnie stanowią przyjemną 
przestrzeń, miejsce do zabawy i wypoczynku. Place zo-
stały dodatkowo wyposażone w urządzenia fitness. 
Niemniej jednak pandemia koronawirusa wymusiła 
na nas wyłączenie ich z użytku publicznego. W roku 2020 
zostały uzupełnione brakujące urządzenia i nasadzone 
nowe rośliny ozdobne. Mamy nadzieję, że miejsca te przy 
poszanowaniu przez nas wszystkich będą służyć poprzez 
część zabawową dla dzieci, rekreacyjną dla dorosłych 
oraz fitness dla wszystkich zainteresowanych dobrą 
kondycją i wypoczynkiem wśród zieleni.

Na poprawę estetyki osiedla mamy także wpływ my 
mieszkańcy poprzez pięknie ukwiecone balkony. Miłym 
corocznym akcentem jest możliwość wzięcia udziału 
w konkursie na „Najpiękniej ukwiecony balkon”.

Idea tego współzawodnictwa dopinguje do dbało-
ści o otoczenie i podnoszenia estetyki we własnym 
miejscu zamieszkania. Ukwiecony balkon jest miejscem 
wyjątkowym w przestrzeni publicznej osiedla, nie tylko 
cieszy nasze oko, ale wyzwala emocje a przede wszyst-
kim jest ich wizytówką. Dzięki temu osiedla LSM 
od wiosny do późnej jesieni stają się kwitnące i koloro-
we. Mieszka się u nas przyjemnie, a widok pięknych 
kwiatów wprawia w lepszy nastrój.

W tym miejscu należy pogratulować laureatom 
i  wyrazić podziękowanie wszystkim mieszkańcom, 
którzy w różnej formie przejawiali swoją dbałość o es-
tetykę budynków a także zaprosić do dalszego zaanga-
żowania w sprawy osiedla. W imieniu całej Rady składam 
podziękowanie pracownikom Administracji za cało-
kształt włożonej pracy dla osiedla.

 PROBLEMY NA OSIEDLU, SPRAWY 
SPOŁECZNE I SAMORZĄDOWE

Stałym punktem naszych posiedzeń było rozpatry-
wanie spraw zgłaszanych przez mieszkańców a także 
wniosków i uwag wnoszonych przez członków Rady. 
Dominowały tematy dotyczące bezpieczeństwa i po-
prawy warunków zamieszkania. Do najczęściej powta-
rzających się należą:
•	 aspekty współżycia społecznego, wynikające z nie-

przestrzegania przez część mieszkańców zasad 
Regulaminu Spółdzielni, który określa jak w sposób 
zrównoważony powinniśmy postępować przy za-
mieszkiwaniu w budynkach wielorodzinnych,

•	 uciążliwości z tytułu podnajmowania mieszkań przez 
studentów, dotyczą one szczególne niesprzątania 
klatek schodowych, zakłócania ciszy nocnej, 

•	 jazda samochodów alejkami wewnątrz osiedla 
stwarzająca zagrożenie dla pieszych i powodująca 

niszczenie chodników, parkowanie samochodów 
na trawnikach, zastawianie ciągów komunikacyjno 
– pieszych i wejść do klatek,

•	 niszczenie wspólnego mienia,
•	 niewłaściwe zachowania młodzieży gromadzącej 

się przy budynkach i na placach.
Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa 

i  porządku na osiedlu, Rada Osiedla rozpatrywała 
skargi i uwagi wpływające od mieszkańcówi w miarę 
swoich kompetencji załatwia je na bieżąco. Pozostałe 
zaś kierowaliśmy do Administracji Osiedla celem pod-
jęcia dalszych krokówi stosownych decyzji.

 Jednym z głównych problemów naszego osiedla 
jest jazda samochodów alejkami wewnętrznymi oraz 
brak miejsc parkingowych. Dotyczy to przede wszystkim 
rejonu ulic Rzeckiego i Pozytywistów, które są jedno-
cześnie ciągiem komunikacji pieszej i pełnią rolę drogi 
pożarowej. Szczególną uciążliwość stanowią samocho-
dy dojeżdżające do zlokalizowanych wewnątrz osiedla 
szkoły, przedszkola i MOPR. Miasto jako właściciel tych 
obiektów bezwzględnie powinno zabezpieczyć do nich 
dojazd bezkolizyjny dla osiedla. Pomimo wielokrotnych 
wystąpień Zarządu i Rady Osiedla w tej sprawie 
do Miasta, problem nie został dotychczas rozwiązany. 
Rada Osiedla wspólnie z Kierownikiem Administracji 
rozważała różne inne możliwości rozwiązań komunika-
cyjnych, które wymagają jednak znacznych nakładów 
finansowych i wiążą się z reorganizacją ruchu na osiedlu.

 Rada Osiedla była systematycznie informowana 
przez Zarząd LSM o ogólnych wydarzeniach i proble-
mach występujących w naszej Spółdzielnii na naszym 
osiedlu, o prowadzonych działaniach w ramach planów 
gospodarczych i inwestycyjnych. Wyrażane w dyskusji 
nasze pytania, uwagi wyjaśniane były bezpośrednio 
przez Zarząd i Kierownika Administracji. Ponadto 
Kierownik przedstawiał informacje z bieżącej działalno-
ści Administracji, z realizacji planu remontów, a także 
zapoznawał nas z aktualnymi sprawami dotyczącymi 
osiedla. Dotychczasową współpracę z Zarządem 
i Administracją oceniamy pozytywnie, za którą w imie-
niu Rady wyrażam podziękowanie.

Na zakończenie serdecznie dziękuję wszystkim 
Członkom Rady Osiedla za czynne uczestniczenie 
w  pracach Rady, za społecznie wykonywaną pracę 
w roku 2020 na rzecz osiedla. Jako Rada Osiedla prze-
kazujemy podziękowania również wszystkim mieszkań-
com, którzy wykazywali zainteresowanie sprawami 
dotyczącymi osiedla.


