
                                                                     

Sprawozdanie  Rady Osiedla "Jagiellońska"  

z działalności za 2015 rok 

 

 
W okresie sprawozdawczym, Rada Osiedla „Jagiellońska” działała w następującym 

składzie: 

 Przewodnicząca                                                            Elżbieta Makowiecka 

V-ce Przewodnicząca                                                    Krystyna Cygańska 

Sekretarz                                                                        Helena Mazur 

Przewodniczący Komisji Gospodarki 

 Zasobami Mieszkaniowymi                                        Zygmunt Kielar 

 

Przewodniczący Komisji Porządku  

Publicznego i Spraw Socjalnych:   

                                                                                        Paweł Koprowski 

 

Członkowie:    Agnieszka Chudorlińska, Celina Kułakowska , Marianna Lewandowska, 

Teresa Mazurek, Zofia Rostkowska, Elżbieta Szymborska , Łucja Tulin, Elżbieta 

Szymborska, Bogumiła Wronka, Szczepan Wyszomierski, Anna Zozulińska. 

 

W roku 2015 Rada Osiedla odbyła 11  posiedzeń, z których każdorazowo były 

sporządzane Protokoły. 

Na zaproszenie Przewodniczącej Rady, w posiedzeniach brali udział: 

Komendant Powiatowej Policji w Legionowie, Komendant Straży Miejskiej Ryszard 

Gawkowski, Prezes Komunalnego Zakładu Budżetowego Pani Irena Bogucka, Radni 

Miasta Legionowo, Zarząd Spółdzielni i pracownicy Spółdzielni, zadłużeni członkowie 

oraz inni mieszkańcy Osiedla "Jagiellońska". 

       Przedmiotem pracy Rady były: 

-  działania w celu podniesienia estetyki osiedla, zagospodarowanie terenów zielonych,  

   placów zabaw i parkingów ogólno dostępnych, 

-  uczestniczenie w jesiennych i wiosennych   przeglądach osiedla oraz   kontrola  

   czystości bloków, 

-  bezpieczeństwo mieszkańców na osiedlu /spotkanie z Policją i Strażą Miejską/ 

-  organizowanie spotkań wigilijnych i wielkanocnych dla  osób samotnych, 

-   pomoc mieszkańcom  będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez nawiązywanie     

    kontaktów z Opieką Społeczną,     

-  opiniowanie spraw przekazywanych przez Zarząd Spółdzielni , 

-  zajmowanie się poprawą stosunków sąsiedzkich, 

-  rozpatrywanie różnego rodzaju skarg dotyczących między innymi zakłócania spokoju 

   w budynkach osiedla "Jagiellońska" .  W każdej sytuacji konfliktowej członkowie  

   Rady przeprowadzali rozmowy ze zwaśnionymi stronami,  doprowadzając do  

   załagodzenia sporów. Przeprowadzano indywidualne rozmowy lub udzielano na nie  

   odpowiedzi pisemnej. 

- opiniowanie planów  rzeczowo – finansowych  i dokonywanie  ich przyjęcia. 

Członkowie Rady Osiedla kilkakrotnie uczestniczyli w spotkaniach Komisji 

Bezpieczeństwa Rady Miasta. 

    Na zaproszenie Rady Seniorów, członkowie Rady wzięli udział w spotkaniu, które 

odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo na temat założenia polityki 

senioralnej Miejskiej Rady Seniorów. 



 

      W każdy poniedziałek  miesiąca jest pełniony  dyżur w siedzibie Administracji 

Osiedla "Jagiellońska", Aleja 3 Maja 34 w godz. 17ºº - 18ºº  w celu przyjmowania uwag, 

wniosków i skarg dotyczących problemów mieszkańców osiedla. 

      Zgodnie z tradycją Rada Osiedla "Jagiellońska" wspólnie z Radą Osiedla "Batory" i  

przy pomocy finansowej Zarządu Spółdzielni, a także sponsorów i Administracji, 

organizowała spotkania wigilijne i wielkanocne dla samotnych mieszkańców naszego 

osiedla. 

     Spotkania te cieszą się ogromnym  powodzeniem wśród mieszkańców osiedla. 

     Rada Osiedla "Jagiellońska" pozytywnie ocenia współpracę z Administracją, licząc 

na dalsze podejmowanie trafnych i zasadnych decyzji mających na względzie dobro 

mieszkańców. 

 

      

     Przedkładając Walnemu Zgromadzeniu nin. sprawozdanie z działalności za 2015 rok 

informujemy, że podczas tegorocznych obrad, członkowie Spółdzielni dokonają wyboru 

nowej Rady Osiedla „Jagiellońska” na najbliższą trzyletnią kadencję. Ustępująca Rada 

Osiedla „Jagiellońska” została wybrana przez Walne Zgromadzenie w m-cu czerwcu 

2013r. i jej kadencja trwała 3 lata tj. od Walnego Zgromadzenia, na którym została 

wybrana do Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od wyborów. 

     W okresie całej kadencji, Rada Osiedla mając na względzie dobro mieszkańców, 

utrzymywała stałą więź z mieszkańcami Osiedla poprzez współdziałanie w 

rozwiązywaniu zaistniałych problemów sąsiedzkich i ich poprawę, podejmowanie 

działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlu, 

integrowanie osób samotnych, pomoc  w nawiązywaniu kontaktów z Opieką Społeczną 

mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej itp. 

     Ustępująca Rada Osiedla życzy nowo wybranej Radzie Osiedla „Jagiellońska” 

kontynuacji działań na rzecz mieszkańców i rozwoju Osiedla.       
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