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Krosno 31.12.2022 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy „Białobrzegi” 

za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. 

 

Za nami rok 2022.Nikt nie był w stanie rok temu przewidzieć tego co nas w nim spotkało. 

Generalnie trudna sytuacja zmuszała nas, można powiedzieć na bieżąco do dostosowywania 

naszej działalności do uwarunkowań w jakich przyszło nam funkcjonować. Myślę, że udało się 

nam ten czas wspólnie z pozostałymi organizacjami działającymi w dzielnicy wykorzystać na 

miarę naszych możliwości. 

 Ogólne Zebrania Mieszkańców, tak jak i w roku ubiegłym decyzją Prezydenta Miasta Krosna  

nie odbyły się w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami dzielnic i osiedli. Obecne 

sprawozdania z działalności za ostatni rok będą przedstawione mieszkańcom do publicznej 

wiadomości. W dzielnicy Białobrzegi będzie to obszerne sprawozdanie Zarządu Dzielnicy 

obejmujące całokształt działalności oraz krótka informacja obejmująca tylko uzupełnienie 

spraw ,które były w kompetencji rady.  

W okresie od 1stycznia 2022 r. do końca roku, Rada Dzielnicy pracowała tak, aby wszystkie 

sprawy wymagające załatwienia  nie ucierpiały i zachowane były wymogi obostrzeń COVID-

19. W ostatnim roku doszły do tego bardzo poważne problemy finansowe Miasta Krosna co nie 

mogło nie mieć wpływu na inwestycje w dzielnicy. Pokłosiem tego było również to, że nie 

odbyła się tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego. Nasze starania o coś więcej spotykały 

się z brakiem akceptacji kompetentnych organów miasta. Rada zebrała się na 8 posiedzeniach 

w trybie stacjonarnym. Były to posiedzenia o numeracji od XXIV do XXXI. W tym okresie 

pracę zakłócała nie tyle pandemia co marazm decyzyjny w związku z trudną sytuacją 

finansową. Mimo wszystko zbieraliśmy się w prawie pełnym składzie,za co radnym dziękuję. 

W tym okresie rada podjęła 5 uchwał o kolejnej numeracji od 23 do 27 w tym jedną(25) 

anulowano. 

Uchwały dotyczyły zatwierdzania propozycji do zadań inwestycyjnych na rok 2022 i w 

systemie partycypacyjnym 50/50%, Planu Pracy Zarządu w roku 2022, zatwierdzania 

Sprawozdań z Pracy Zarządu. 
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W składzie rady nie nastąpiły żadne zmiany 

Aktualny skład Rady przedstawia się następująco: 

Findysz Czesława, Foryś Stanisław, Gaj Adam, Habrat Jacek, Jakóbski Stanisław, Kątny 

Andrzej, Krawczyk Jadwiga, Machnik Eugeniusz, Socha Zdzisław, Tuleja Stanisław, 

Wieczorek Sebastian, Wilk Andrzej, Wróbel Stanisław, Zajdel Wiesław, Zdziarski Kazimierz. 

Rada zajmowała stanowiska w istotnych dla dzielnicy sprawach oraz opiniowała zgłaszane do 

niej na bieżąco wnioski. Rada zgłosiła swoje propozycje do zmian w Statutach Rad Dzielnic i 

Osiedli Miasta Krosna było to w maju i do tej pory nic więcej na ten temat nie wiadomo. Rada 

zaopiniowała uchwałę antyalkoholową Rady Miasta mimo że mieliśmy na to jeden dzień. W 

posiedzeniach rady brał udział p. Zdzisław Krawczyk Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju 

Lokalnego oraz p. Adrian Tabak Sekretarz S.R.L.i społeczny konsultant prawny Rady 

Dzielnicy. 

Pragnę wyrazić satysfakcję, że udało się nam mimo poślizgu czasowego przeprowadzić 

uczczenie 100-lecia wybudowania pomnika poległych Białobrzeżan w I wojnie światowej, oraz 

powrót do organizacji Biesiady Białobrzeskiej (już 7) jak również do organizacji Zabawy 

Sylwestrowej 22/23. 

Owocnie rozwija się współpraca z p. Krzysztofem Zajdlem właścicielem „Studio -Zajdel”  co 

chętni mogą  zobaczyć w D.D.L. na okazjonalnych koncertach. Zapraszamy zwłaszcza 

mieszkańców dzielnicy, aby korzystali z imprez organizowanych w D.D.L bardziej licznie niż 

do tej pory. 

.Pragnę podziękować Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi”, Stowarzyszeniu 

„Koło Gospodyń Białobrzeskich”, Radzie i Zarządowi Dzielnicy „Białobrzegi” oraz 

Duszpasterzom Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego jak również naszej Drużynie Harcerskiej, 

Ochotniczej Straży Pożarnej, Redakcji Pisma Białobrzeskiego, a Państwu Łuczajom w 

szczególności. Bez prawidłowej współpracy i wzajemnego zrozumienia nasza działalność i 

organizacja w/w imprez byłaby niemożliwa. 

Osobiście chcę szczególnie podziękować przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy p. Andrzejowi 

Wilkowi Prezesowi S.R.L. p. Zdzisławowi Krawczykowi, Szefowej S.K.G.B. p. Renacie 

Zawiszy. Wasz wkład pracy jest nie do przecenienia, a koordynacja wszystkich działań w 

obecnych warunkach jest bardzo wyczerpująca psychicznie i fizycznie.  
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Pragnę szczerze  podziękować mojemu zastępcy Wiesławowi Zajdlowi oraz sekretarzowi 

Sebastianowi Wieczorkowi, bez ich zaangażowania praca Rady nie była by tak  sprawnie 

prowadzona jak to jest obecnie, mimo  przeciwności z którymi musimy się wspólnie zmagać. 

Dziękuję Gospodarzowi p. Stanisławowi Wróblowi opiekującemu się obiektem, wspólnie z 

małżonką. 

Dziękuję Wszystkim którzy bezimiennie przyczynili się do tego, że wbrew przeciwnościom i 

chwilom zwątpień my staramy się pozostawić po sobie jak najwięcej pozytywnych efektów. 

. 

Przewodniczący Rady Dzielnicy 

Andrzej Kątny 


