PROTOKÓŁ NR 5/2020
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OSIEDLA KOMORÓW
w dniu 07.09.2020 r.
Kolejne posiedzenie Zarządu Osiedla Komorów („ZOK”) odbyło się w Komorowie w dniu 7 września
2020 roku.
W posiedzeniu tym udział wzięli następujący członkowie ZOK:
(1) Michał Jeżewski – Przewodniczący,
(2) Andrzej Jurewicz;
(3) Łucja Tałandziewicz,
(4) Małgorzata Wejtko, oraz
(5) Anna Ziółkowska.
Posiedzenie ZOK otworzył jego Przewodniczący - Pan Michał Jeżewski. Następnie, na posiedzeniu
poruszone zostały następujące kwestie:
Sprawy bieżące i propozycje wydatków z funduszu osiedla
Pani Anna Ziółkowska poinformowała pozostałych członków ZOK, że dendrolog Jerzy Nieswadba
wyraził zgodę na przeprowadzenie wykładu i dwóch spacerów studyjno - konsultacyjnych dla
mieszkańców. Do uzgodnienia pozostają szczegóły finansowe.
Pani Łucja Tałandziewicz poinformowała, że jest możliwe zamówienie budek lęgowych dla ptaków,
które zostaną zamontowane na drzewach w ogrodach mieszkańców, którzy zgłoszą takie
zapotrzebowanie Zarządowi. Zadania tego może się podjąć pan Jerzy Sikorski, który zaproponował, że
zamontuje, a następnie będzie konserwował i czyścił budki po sezonie lęgowym, na terenie
Komorowa, w cenie 30-40 zł/za budkę. Zdecydowano, że projekt ten zostanie zrealizowany w
przyszłym roku.
Pan Michał Jeżewski przedstawił informację uzyskaną z UG, o tym, że wkrótce zostanie podpisana
umowa z firmą, która sporządzi gminną ewidencją zabytków. Na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy
planowane jest także podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w
gminnej ewidencji zabytków – położonych na terenie Gminy Michałowice. Poinformował także, że na
Placu Paderewskiego i ul. Matejki – zgodnie z informacją uzyskaną z UG - zostaną wkrótce ustawione
nowe ławki. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Referat Ochrony Środowiska, brak jest już
funduszy gminnych na nasadzenia roślin. Jeżeli zależy nam na nasadzeniach na terenie Osiedla
Komorów jeszcze w tym sezonie, to powinno to być sfinansowane z funduszu osiedla.
Następnie odbyła się dyskusja na temat tego, na co przeznaczyć środki z funduszu osiedla, które nie
zostały do tej pory wykorzystane z uwagi na konieczność odwołania części zajęć, warsztatów i imprez,
jakie były planowane w roku 2020, z powodu pandemii.
Padł pomysł, aby transformator stojący przy szkole ozdobić muralem. Koszt takiego zlecenia to
prawdopodobnie 10.000 zł. Padła też propozycja zakupu jednego namiotu na potrzeby imprez
organizowanych przez ZOK. Pan Andrzej Jurewicz zaproponował dofinansowanie uczniowskich
klubów sportowych działających w naszej szkole - piłkarskiego oraz koszykarskiego, albo
przeznaczenie części środków na organizację turnieju piłkarskiego. Pani Małgorzata Wejtko zgłosiła
potrzebę przeznaczenia części środków z funduszu na cele komunikacji z mieszkańcami, w tym
wydanie broszury – karty mieszkańca osiedla informującej o tzw. dobrych praktykach sąsiedzkich.

Dyskutowano także o konieczności przeznaczenia części funduszy na remont betonowych ławek
znajdujących się na pl. Paderewskiego, utwardzenie terenu wokół nich oraz zmianę ich lokalizacji.
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