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Sprawozdanie

_/

z rocznej dZiala~ości

Rady Osiedla "Grunwaldzkiego"

w 2009 roku.
Na podstawie
sprawozdanie

§ 46 Statutu

Rady Osiedla

składzie:

Irena Chruścikowska,

Leokadia

Jankowska,

Wacław Lisowski,

Krystyna

Kade-Borowik.

Skorwider,

Chmnot,

Hennig,

Ryszard

Kruczyński,

kończące

Irena

Leokadia

pierwszym

"Grunwaldzkiego",

P. Wacławowi

Gorgol,

Kade-Borowik,

funkcję

Rady

1'.

wyboru następujących
Witold

Iwona

Osiedla

Przewodniczącego

dokonano

2.

Elżbieta Kade-Borowik

3.

Wojciech

4.

Katarzyna

7. Antoni Patkowski

2009

Rady. Na zebraniu

Bożena

Lisowski,

wyboru

w skład których wchodzą:

Alicja Żakowska

Krystyna

Góralczyk,
Kowalczyk,

Ogrodowczyk,

"Grunwaldzkiego",
R.O.

powierzono

Lisowskien1u.

Prze\\r'odniczącego

R.O.

- Z-ca Przewodniczącego
- Skarbnik R.O.

Sekretarz

Jankowska

Kupczyński,

Antoni Patkowski,

dokonano

Wacław

nowowybranej

Wacław Lisowski - Przewodniczący

5. Leokadia

Hennig,

Alicja Żakowska.

wyborów,

Gorgol-

Wojciech

wymienionej

Katarzyna

KupczyńskL

posiedzeniu

Kupczyński

Tadeusz

w dniu 28 października

kadencję

Elżbieta

l.

6.

Kruczyński,

Miasta Olsztyn

czteroletnią

Jankowska,

przeprowadzonych

wniosek

w 15 oSobowYln

Góralczyk,

Iwona Ogrodowczyk,

Chruścikowska,

Wojciech

(na kolejną 3 kadencję)
Na

Ryszard

Prezydenta

Elżbieta SoboL Antoni PatkowskL

\\r)'niku

pisen1ne

Alicja Żakowska.

z Zarządzeniem

Tadeusz

w

Witold

skład nowej Rady Osiedla "Grunwaldzkiego",

Janina

Na

2009 r.) Rada pracowała

Frankowiak,

Maciejewska,

odbyło się zebranie wyborcze
tym wybrano

Krystyna

Elżbieta

Jarosław

Zgodnie

osób:

przedstawiam

z rocznej działalności.

W roku 2009 (do dnia 28 października

Płocharska,

"Grunwaldzkiego"

R.O.

- Członek Zarządu

- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

R.O.

władz

Rady

Osiedla

Na kolejnym

posiedzeniu

Kultury, Sportu i Rekreacji

R.O.,

oraz dokonano

1. Antoni Patkowski

Irena Chruścikowska

3.

Ryszard Kruczyński

4.

Tadeusz Hennig-

2009

1'.

powołano

Konlisję

wyboru jej członków:

- Przewodniczący

2.

12 listopada

w dniu

Komisji

- Z-ca Przewodniczącego

K0111isji

- Członek Konlisji

Członek K0111isji

W m1l11Onym roku

R.O.

obradowała

dwunastokrotnie

realizując

powIerzone

JeJ

w statucie zadania.

1. Zadania statutowe

1.1 Złożono następujące
dotyczące

wnioski:

wniosków

inwestycyjnych

do kolejnych

WTaz z załącznikal11i (9szt. Formularzy
dotyczące
Snlętka,

zadania renlontowego
skrzyżowanie

z Wydziału

1.2 Współdziałanie
i porządku

Inwestycji

z ulicą Warszawską

WPI)~

na " Odnowie
- wniosek

U.M. w Olsztynie.

nawierzchni

wg odpowiedzi

do realizacji

ulicy
uzyskanej

w 2010 r.

z policją i służba111i porządkoWY111i w zakresie bezpieczeI1stwa

na terenie osiedla.

Rada Osiedla "Grunwaldzkiego"
Miejskiej

prowadzi

Panem Sławomirem

wszystkich
porządku

Uproszczonych

polegającego

Miejskich

edycji WP! na lata 2010-2013

zebraniach

Kowalczykiem.

z dzielnicowynl

Pan Kowalczyk

R.O., gdzie przedstawiane

i bezpieczeństwa

do południa)

ścisłą współpracę

był obecny na

były sprawy związane

na terenie osiedla. Ponadto w każdy czwartek

oraz poniedziałek

(po południu)

Straży

z utrzynlanieI11
(w godzinach

strażnicy nliejscy pełnią dyżury

w siedzibie Rady Osiedla, w trakcie których mieszkaI1cy osiedla 1110gąprzekazywać
swoje uwagi i spostrzeżenia.
1.3 Współpraca

z organizacjanli

podejmowanie
Dzięki

i instytucjami

działąjącY111i na terenie osiedla oraz

działaI1 w zakresie oświaty. kultury, sportu i zdrowia.
stałej

Uzależnionych
funkcjonuje,

współpracy

z

Towarzystwenl

"Powrót z U" (Oddział Wojewódzki
kolejny już rok, świetlica

dwie panie opiekunki,

które organizują

osiedlowa

Rodzin

Przyjaciół

w Olsztynie)
,,Iskierka".

ząjęcia edukacyjne

Dzieci

w siedzibie
Świetlicę

i rekreacyjne

R.O.

prowadzą
dla dzieci

2

w wieku szkolnym.
do 18

Jest ona czynna codziennie

00

od 16

(oprócz sobót) w godzinach

00
•

Stała współpraca

z Gin1nazjun1 Nr 6 przy ulicy Jagielończyka,

współorganizo\\!anie
"Bezpieczny

Festynu Szkolnego

wypoczynek".

zorganizowanych

dla uczniów oraz rodzicó\v

R.O. przygotowała

pod hasłen1

nagrody w zawodach

sportowych

w czasie festynu.

W siedzibie rady osiedla, już od dwóch lat, funkcjonuje
i n1łodzieży. Zajęcia odbywają
szachowy

l11iędzy innyn1i

oraz członek R.O. Pan Tadeusz Hennig.

Rada Osiedla, kolejny już raz, wspólnie

z LOK-ien1 i WORD-el11 oraz przy

współpracy

szkół na osiedlu, zorganizowała

Drogowym

dla dzieci i młodzieży

Turniej Bezpieczeństwa

w Ruchu

szkolnej i gimnazjalnej.

Osiedlową

edukacyjno-wychowawczą

dla dzieci

się w każdy piątek, a prowadzą je trener i instruktor

Pan Rafał Kaźn1ierczak

W spólnie z Biblioteką

koło szachowe

przy ul. Smętka zorganizowano

dla dzieci i dorosłych,

zachęcającą

in1prezę
do wspólnej

zabawy

z książką pod nazwą "Dzień głośnego czytania".
Wspólnie

z Filią Nr 1 MBP i W.K. "Borussia"

wychowawcza

" Sprzątanie

Od miesiąca

lutego, wspólnie

mieszkańcy

osiedla prowadzili

odbyła się in1preza integracyjno-

świata".
z filią Nr 1 MBP w ramach tzw. " Kafejki językowej"
na cotygodniowych

spotkaniach

konwersacje

w języku niemieckim.
Współpraca
Rada

ze Stowarzyszeniem

Osiedla

\vspólnie

zorganizowała

dożynki

na najładniejszą

Wspólnoty

z Zarządem

W l11iesiącu wrześniu

w zakresie czystości

w miesiącu

- sprawdzano

Kopernika

mąju zorganizowano

konkurs plastyczny

zaś il11prezę integracyjną

w

Olsztynie

wraz z konkursen1

w ramach

"Rodzina

p.n. "Pożegnanie
naturalnego.

imprezy

pod

w oczach dziecka".
lata".

w szczególności

oraz ochrony zieleni.

ze Strażnikan1i Miejskimi

opuszczonych

in1. M.

n1ieszkaI1có\N osiedla

działaI1 na rzecz ochrony środowiska

Środowiska

"Borussia".

działkę ogrodową.

nazwą "Z wizytą u Działkowców"

Wspólnie

ROD

dla działkowców.

W ramach tej w'spółpracy

lA Podejmowanie

Kulturowej

przeprowadzono

przy współudziale

wczesną w'iosną przegląd

Urzędników
wszystkich

z Ochrony
nieruchOll1oŚci

w obrębie R.O.
wykaszanie

garaży zlokalizowanych

traw' na terenach zielonych,
przy ul. Zyndrama

a w szczególności

z Maszkowic

obszar wokół

oraz na skarpie za

3

Szpitalem Woj skowyn1.
1.5 Wspieranie inicjatyw społecznych oraz organizowanie czynów społecznych
Nadal we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, w miarę potrzeb zgłaszanych
przez mieszkańców osiedla. w siedzibie R.O. przy ulicy Grunwaldzkiej 9 odbywają
się szkolenia dla bezrobotnych z osiedla.
Z uwagi na znaczną ilość rodzin wojskowych n1ieszkających na terenie osiedla, po
raz kolejny R.O. współpracowała z Klubem Garnizonowym przy organizacji
"Spotkania Trzech Pokoleń".
Spotkanie świąteczno-noworoczne

dla obecnych i byłych żołnierzy, ich rodzin oraz

mieszkańców osiedla, tym razem odbyło się w Klubie Osiedlowym "Alternatywa"
w dniu 4 grudnia 2009 roku.
R.O. kontynuuje współpracę z osiedlowyn1 kołem Związku Elnerytów Rencistów
i Inwalidów Koło Nr 21 Grunwaldzkie. W lniesiącu marcu zorganizowano obchody
Dnia Kobiet.
W dniu 8.12.2009 r. zorganizowano kolejne już X Spotkanie Opłatkowe dla
En1erytów, rencistów i osób san10tnych n1ieszkających na terenie osiedla. Spotkanie
na 100 osób odbyło

się w Klubie

OsiedlowYln

"Alternatywa"

przy

ulicy

Profesorskiej 15, a przedsta\vicielki Koła Związku En1erytów i Rencistów czynnie
włączając się w organizację tej imprezy przygotowały świąteczne wypieki.
W dalszym ciągu funkcjonuje koło brydżowe, które raz w tygodniu, poniedziałki od
godziny 17°°, korzysta z pon1ieszcze6 Rady Osiedla i organizuje rozgrywki.
Przy współpracy ze Wspólnotą Kulturową "Borussia" oraz Filii Nr 1 MBP
zorganizowano in1prezę dla młodzieży gin1nazjalnej p.n. "Sprzątanie świata".
1.6 Współpraca ze Spółdzielczymi Radami Osiedlowyn1i.
Członkowie

Rady

Ogrodowczyk

Osiedla

"Grunwaldzkiego",

oraz Pan Wojciech

Kupczy6ski

Panie

Janina

Chatnot

są jednocześnie

Iwona

członkami

R.O.

Lisowski

Wice

"Smętka-Grunwaldzka" .
Natomiast

Przewodniczący

Prezesen1 Olszty6skiej

R.O. "Grunwaldzkiego"

Spółdzielni Mieszkaniowej,

Pan Wacław

zaten1 z uwagI na swój zakres

obowiązków oraz to, że jest również mieszkaI1cem osiedla uczestniczy

w każdym

spotkaniu Spółdzielczych R.O.
1.7

Współpraca z vvłaścicie1ami i zarządcami budynków na terenie osiedla
~

1.8

nie prowadzono.
Współpraca z radnymi z danego okręgu wyborczego i pomoc przy organizowaniu ich

4

spotkań z n1ieszkańcami
1.9

osiedla - nie prowadzono.

Mediacje sporów sąsiedzkich

- nie prowadzono.

1.10 Pomoc organol11 gl11iny przy organizowaniu
W dniu 10-12 XII 2009

Przewodniczący

1'.

projektu ,,systen1 zagospodarowania
za odpłatnością,
wyjazdu

technicznymi

w zakresie

odpadów komunalnych

z

termicznej

utylizacji

w Olsztynie"'

studyjnym

najnowszyn1i

społecznych

do Wiednia.

europejskin1i

odpadów,

uczestniczył.

na

W ran1ach

osiągnięcian1i

przykładzie

spalarni

MV A Pfaffenau.

1.11 Realizacja zadań przejętych
-

komunalnych

wyjeździe

uczestników

społecznych.

R.O. w ran1ach konsultacji

odpadów

w zorganizowanym

zapoznano

konsultacji

od gl11iny i gospodarowanie

przekazanyn1111ieniell1

nie było.

1.12 Wspieranie

i stYl11ulowanie pon10CY społecznej,

o konieczności

udzielenia

w tym informowanie

MOPS

pomocy - nie prowadzono.

1.13 Spotkania z mieszkańcami.
Rada Osiedla ..Grunwaldzkiego"
dyżury, na których mieszkańcy
Ponadto

zgłaszają

R. O. kilkakrotnie

organizacji

w każdy poniedziałek

17 - 18 organizuje

swoje uwagi. problen1Y i opinie.

zorganizowała

il11prez osiedlowych

w godzinach

spotkania

oraz na spotkaniu

z mieszkańcaI11i

wyborczym

przy

okazj i

w dniu 28.10.2009

l'.

2. Iniciatywv wlasne
2.1 Z wizytą u działkowców.
R.O. zorganizowała
integracyjne,

w ll1ąjU i wrześniu,

u Działkowców"
chodzenie

na terenie ogródków

oraz

na szczudłach,

działkowych

im. M. Kopernika

dla mieszkańców

"Pożegnanie

lata".

osiedla

Zorganizowano

ringo, lotki itp. oraz taneczne,

\N

dwie in1prezy

pod nazwą
zawody

"Z wizytą

sportowe

n1.in.

których uczestniczyło

około

100 osób.
2.2 Spotkanie

n1ikołajko\ve

W n1iesiącu grudniu
odbyły

zorganizowano

się w świetlicy

świetlicy

osiedlow~ej

osiedlowej

oraz kółka

cykl spotkat1 dla dzieci z okazji Mikołaja,
"Iskierka".

szachowego.

W spotkaniach

brały udział

Zorganizowano

również

które

dzieci

spotkanie

ze
dla

dzieci z Ośrodka W sparcia przy ulicy Jagiełły.
2.3 X Jubileuszowe
Po raz kolejny
samotnych,

Spotkanie

zorganizowano

które odbyło

a we wspólnym

Opłatkowe
in1prezę integracyjną

się 8 grudnia

kolędowaniu

pomagał

dla el11erytów, rencistów

2009 l'. W spotkaniu
osiedlowy

uczestniczyło

i osób

100 osób,

chór "Tęcza".

5

3. Rozliczenie środków finansowych powierzonych radzie osiedla
Rada Osiedla "Grunwaldzkiego~
Środki te rozdysponowano

w 2009 roku dysponowała

\v następujący

na bieżące funkcjonowanie
z mieszkańcan1i

wydatkowano

złotych.

sposób:

Rady Osiedla, w szczególności
kwotę 5.529~36

na usługi obce. w tym na organizację
zewnętrzne

kwotą 11.600~00

na organizację

zł. (§ 4210 klasyfikacji

imprez osiedlowych

oraz na ryczałt dla Przewodniczącego

spotkań

budżetu).

przez podmioty

wydatkowano

kwotę 3.058,06

zł.

(§ 4300 klasyfikacj i budżetu).
na utrzymanie

lokalu rady osiedla wydatkowano

(§ 4260 klasyfikacji

budżetu).

Łącznie Rada Osiedla "Grunwaldzkiego"

Przedstawiając

powyższe

kwotę 1.925,65 zł.

sprawozdanie

liczymy.

wydatkowała

kwotę 10.757,07

że współpraca

Rady Osiedla

złotych.

i Rady Miasta

w 20 10 roku będzie równie efektywna.

.,2.
.

Z poważa n l en
·.1 ~,.~;4
./p:'
•, .. , .
,. ,
.. ...

.. ., .

, .

• ...

j

.

.

.

., .

"

"

przeWOdnicząCYjY.6:GF~'/
Wa~Lisowski

~

6

