Olsztyn, dnia 4 grudzień 2010 r.

Sprawozdanie z roczne i działalności Radv Osiedla ""Grunwaldzkie2o"
w 2010 roku.
Na podstawie § 46 Statutu Rady Osiedla "Grunwaldzkiego"

przedstawiam pisemne

sprawozdanie z rocznej działalności.
W roku 2010 Rada pracowała
wyborów):

w 15 osobowym

Janina Chamot, Irena Chruścikowska,

Tadeusz

Hennig,

Leokadia

Ryszard

Kruczyński,

Jankowska,

Wojciech

Elżbieta

Kupczyński,

składzie (niezmiennie

Katarzyna

Gorgol, Witold Góralczyk,

Kade-Borowik,

Wacław

od dnia

Lisowski,

Bożena
Iwona

Kowalczyk,

Ogrodowczyk,

Elżbieta Sobol, Antoni Patkowski, Alicja Żakowska.
W minionym

roku R.O. obradowała

dwunastokrotnie

realizując

powIerzone

Jej

w statucie zadania.

l.

Zadania statutowe

1.1 Pilotowanie

poprzez

zgłoszonego

przez

składanie
R.O.

pIsm

zadania

p.t.

(24.03

I

13.08)

"Odnowienie

dotyczących

nawierzchni

realizacji

ulicy

Smętka,

skrzyżowanie z ulicą Warszawską".
1.2 Interwencja
dotyczących

do Prezydenta
konfliktu

Miasta

oraz pilotowanie

W spólnoty Grunwaldzka

sposobu

załatwienia

6 z realizowaną

spraw

w bezpośrednim

sąsiedztwie budową.
1.3 Współdziałanie

z policją

służbami

porządkowymi

w zakresie

bezpieczeństwa

i porządku na terenie osiedla.
Dzielnicowy Straży Miejskiej w Olsztynie P. Sławomir Kowalczyk był obecny na
wszystkich zebraniach R.O., gdzie przedstawiane były sprawy związane
z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie osiedla. Ponadto, w każdy
czwartek oraz poniedziałek strażnicy miej scy pełnią dyżury w siedzibie Rady Osiedla
i są dostępni dla mieszkańców.
1.4 Współpraca

z organizacjami

i instytucjami

działającymi

na terenie osiedla oraz

podejmowanie działań w zakresie oświaty, kultury, sportu i zdrowia.
1.4.1 Dzięki stałej współpracy z Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót z U" (Oddział Wojewódzki w Olsztynie) w siedzibie R.O. funkcjonuje
świetlica osiedlowa "Iskierka". Świetlicę prowadzą dwie panie opiekunki, które
organizują zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci w wieku szkolnym. Jest ona
czynna codziennie (oprócz sobót) w godzinach od 1600 do 1800•
1.4.2

Stała współpraca z Gimnazjum Nr 6 przy ulicy Jagielończyka.

1.4.3

W siedzibie rady osiedla, już od trzech lat, funkcjonuje koło szachowe dla dzieci
i młodzieży. Zajęcia odbywają się w każdy piątek, a prowadząje

trener i instruktor

szachowy Pan Rafał Kaźmierczak oraz członek R.O. Pan Tadeusz Hennig.
1.4.4

Kolejny już raz R.O. wspólnie z LOK-iem przy współpracy

szkół na osiedlu

organizuje Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci i młodzieży.
1.4.5

Podejmowane

są wspólne

inicjatYWY kulturalne

z Biblioteką

Osiedlową

przy

ul. Smętka.
1.4.6

Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspólnoty Kulturowej "Borussia".

1.4.7

R.O. wspólnie z Zarządem ROD im. M. Kopernika w Olsztynie zorganizowała
dożynki dla działkowców, mieszkańców osiedla wraz z konkursem na najładniejszą
działkę ogrodową.

1.5 Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
1.5.1

Wspólnie ze Strażnikiem Miejskim przy współudziale Urzędników z Ochrony
Środowiska

przeprowadzono

niezagospodarowanych

WlOsną przegląd

wszystkich

nieruchomości

w obrębie R.O.

1.6 Wspieranie inicjatyw społecznych oraz organizowanie czynów społecznych.
1.6.1 Z uwagi na znaczną ilość rodzin wojskowych zamieszkujących na terenie osiedla,
R.O. współpracowała z Klubem Garnizonowym przy organizacji imprezy p.n.
"Spotkanie Żołnierskich Pokoleń".
1.6.2 R.O. kontynuuje współpracę z osiedlowym kołem Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów Koło Nr 21 Grunwaldzkie. W miesiącu marcu zorganizowano obchody
Dnia Kobiet.
1.6.3 R.O. od wielu lat udostępnia swoje pomieszczenia na potrzeby statutowe
i organizację dla Związku Kombatantów R.P i Byłych Więźniów Politycznych.
1.6.4 W dniu 14.12.2010 r. zorganizowano kolejne już XI Spotkanie Opłatkowe dla
emerytów, rencistów i osób samotnych z osiedla. Spotkanie na 100 osób odbyło się
w Klubie Osiedlowym "Alternatywa", a każdy z uczestników otrzymał paczkę ze
słodyczami.

1.7 W spółpraca ze Spółdzielczymi Radami Osiedlowymi.
1.7.1 Członkowie Rady Osiedla "Grunwaldzkiego",
Ogrodowczyk sąjednocześnie

Pani Janina Chamot oraz Pani Iwona

członkami R.O. "Smętka-Grunwaldzka".

Przewodniczący R.O. "Grunwaldzkiego"

Natomiast

Pan Wacław Lisowski pełni funkcję Vice

Prezesa Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatem z uwagi na swój zakres
obowiązków uczestniczy w spotkaniach Spółdzielczych R.O.
1.8 Spotkania z mieszkańcami.
1.8.1

Rada Osiedla "Grunwaldzkiego"

00

w każdy poniedziałek w godzinach 17

00

-

18

prowadzi dyżury, na których każdy z mieszkańców może zgłaszać swoje uwagi,
problemy i opinie.

2. Iniciatywy własne

2.1 Z wizytą u działkowców - powitanie lata.
R.O. zorganizowała

na terenie ogródków działkowych

im. M. Kopernika imprezę

integracyjną dla mieszkańców osiedla pod nazwą "Z wizytą u działkowców - powitanie
lata". Były zawody sportowe m.in. chodzenie na szczudłach, ringo, lotki itp. oraz
taneczne z nagrodami. Frekwencja około 90 osób.
2.2 Spotkanie mikołajkowe
W miesiącu grudniu z okazji Dnia Mikołaja zorganizowano spotkanie z dziećmi
z klubu osiedlowego "Iskierka" oraz z dziećmi z Ośrodka W sparcia przy ul. Jagiełły.
Były ciastka i cukierki oraz prezenty od Osiedlowego Mikołaja.
2.3 XI Spotkanie Opłatkowe.
Po raz kolejny zorganizowano

imprezę integracyjną dla emerytów, rencistów i osób

samotnych, które odbyło się 14 grudnia 2010 r. W spotkaniu uczestniczyło 100 osób.

3. Rozliczenie środków finansowych Dowierzonvch Radzie Osiedla

Rada Osiedla "Grunwaldzkiego"

w 2010 r. dysponowała kwotą 11.600,00 złotych.

Środki te rozdysponowano w następujący sposób:
- z § 4260 Opłaty za utrzymanie lokalu (co., energia, woda ścieki)

- 2.500,00 zł

wydatkowano - 2734,53 zł ;
- z § 4430 Różne opłaty i składki

wydatkowano -

500,00 zł
443,00 zł ;

- z § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia

wydatkowano -

4380,00 zł
4398,44 zł ;
4220,00 zł

- z § 4300 Zakup usług pozostałych
wydatkowano -

3720,00 zł.

Łącznie Rada Osiedla "Grunwaldzkiego" wydatkowała kwotę 11.295,97 złotych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie liczymy, że współpraca Rady Osiedla i Rady Miasta
w 2011 roku będzie równie efektywna.

A

