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Olsztyn 19.12.2012 r.

Sprawozdanie z rocznej działalności Rady Osiedla"
Grunwaldzkiego" w 2012 roku

Na podstawie § 46 S~tutu
sprawozdanie

Rady Osiedla" Grunwaldzkiego"

przedstawiam

pisemne

z rocznej działalności.

W roku 2012·Rada

pracowala

w 15 osobowym składzie [niezmiennie

od dnia wyborów]

: Janina

Chamot, Irena Chruścikowska, Katarzyna Gorgol, Witold Góralczyk, Tadeusz Henig, Leokadia
Jankowska, Elżbieta Kade- Borowik, Bożena Kowalczyk, Ryszard Kruczyński, Wojciech Kupczyński,
Wacław Lisowski, Iwona Ogrodowczyk, Elżbieta Sobol, Antoni Patkowski, Alicja Żakowska.
W minionym roku

R.D. obradowała dwunastokrotnie[

w tym jedne obrady prezydium]

, realizując

powierzone w statucie zadania.

1. Zadania statutowe.

1.1 Pilotowanie

realizacji zgłoszonego przez R.O. zadania

12 , przy ul. Grunwaldzkiej"
1.2 Współdziałanie

, finansowanego

II

Urządzenie dojazdu do posesji Nr. 8, 10 ,

ze środków Rady Osiedla w 2011r.

z policją i strażą miejską w zakresie bezpieczeństwa

i porządku na terenie osiedla.

We wszystkich spotkaniach R.O. uczestniczył dzielnicowy Straży Miejskiej w Olsztynie Pan
Sławomir Kowalczek. Ponadto na wniosek i przy akceptacji Komendanta Miejskieg~ Straży

I

w każdy

poniedziałek i czwartek strażnicy miejscy pełnią dyżury w siedzibie Rady Osiedla i są dostępni dla
mieszkańców. Niestety zainteresowanie

mieszkańców stanem bezpieczeństwa

dotyczy małej ich aktywności w zgłaszaniu problemów

bezpośrednio

na osiedlu jest niskie (

u funkcjonariuszy)

1.3 Współpraca z organizacja,rn działającymi na terenie osiedla oraz.podejmowanie
zakresie oświaty,

.

działań w

kultury i sportu.

1.3.1 Dzięki stałej współpracy z Towarzystwem
" w siedzibie R.O. funkcjonuje

Rodzin i Przyjaciół-Ozieci Uzależnionych"

świetlica osiedlowa"

Powrót z U

Iskierka" . Świetlicę prowadzą dwie panie

opiekunki, które organizują zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci w wieku szkolnym.
1.3.2 Stała współpraca z Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jagiellończyka.
1.3.3 W siedzibie rady osledla , już od czterech lat funkcjonuje
Zajęcia odbywają się w każdy piątek i sobotę,

koło szachowe dla dzieci i młodzieży.

a prowadzą je trener i"instruktor

szachowv-Pan Rafał

Kaźmierczak oraz członek R.O. Pan Tadeusz Henig . Zajęcia koła szachowego cieszą się egromną
popularnością

a uczestnicy odnoszą ogromne sukcesy.

1.3.4 Kolejny już rok.R.O. wspólnie z LOK-iem przy aktywnej współpracy szkół na osiedlu organizuje
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci i młodzieży.
1.3.5 Podejmowane

są wspólne inicjatywy kulturalne

1.3.6 Współpraca ze Stowarzyszeniem

1.4 Podejmowanie

Wspólnoty

Z

Biblioteką Osiedlową przy ul-smętka,

Kulturowej"

Borussia".

działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

1.4.1 Wspólnie z urzędnikami z Wydziału Ochrony Środowiska przy udziale strażników miejskich,
przeprowadzono

wiosną przegląd wszystkich nierochomości

1.5 Wspieranie inicjatyw społecznych oraz organizowanie

w obrębie R.O.

czynóW społecznych.

1.5.1 R.O. kontynuuje współpracę z kołem Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Grunwaldzl<łe. W marcu zorganizowano

Koło Nr. 21-

obchody Dnia Kobiet.

1.5.2 W miesiącu kwietniu zorganizowano

spotkanie integracyjne "Wielkanocne"

dla emerytów,

rencistów i osób samotnych z osiedla. Spotkanie na około 100 osób odbyło się w Klubie
"Alternatywa"

, a każdy z uczestników otrzymał paczkę ze słodyczami.

1.6 Współpraca ze-Spółdzielczą Radą Osiedlową.

1.6.1 Członkowie Rady Osiedla Grunwaldzkiego
są jednocześnie członkiniami

J

Pani Janina Chamot oraz Pani Iwona Ogrodowczyk

R.O. "Smętka-Grunwaldzka".

Natomiast Przewodniczący R.O.

Grunwaldzkiego

Pan Wacław Lisowski pełni funkcję Vice Prezesa Olsztyńskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej,

zatem z uwagi na swój zakres obowiązków

uczestniczy w spotkaniach Spółdzielczych

Rad Osiedlowych.

1.7 Spotkania z mieszkańcami.
1.7.1 Rada Osiedla "Grunwaldzkiego"

w każdy poniedziałek w godzinach 17.00-18.00 prowadzi

dyżury, na których mieszkańcy mogą bezpośrednio zgłaszać swoje-uwagi, problemy i oplnie,

2

Inicjatywywłasne.

2.1 Spotkanie "Wielkanocne"
osób samotnych,

- zorganizowana impreza integracyjna dla emerytów,

odbyte w miesiącu kwietniu 2012 r. Wspotkaniu

rencistów i

uczestniczyło około 100 osób.

3 Rozliczenie środków finansowych powierzonych

Rada Osiedla "Grunwaldzkiego"
czterysta złotych

w 2012 r. dysponowała

Radzie Osiedla.

kwotą 10.400 złotych ( dziesięć tysięcy

l.

Środki rozdysponowano

w następujący sposób:

- z § 4260 Opłaty za utrzymanie lokalu ( c.o., energia, woda, ścieki)

2.645,26 zł ( dwa tysiące

sześćset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia sześć groszy)

443,00 zł ( czterysta

- z § 4430 Różne opłaty i składki
czterdzieści trzy złote)
- z § 4210 Zakupy materiałów

4.130,03 zł ( cztery tysiące

i wyposażenia

sto trzydzieści złotych i trzy grosze)

3.100,00 zł (trzy tysiące sto

- z § 4300 Zakup usług pozostałych
złotych)

Łącznie Rada Osiedla "Grunwaldzkiego"

wydatkowała

kwotę 10.318,29

zł ( dziesięć

tysięcy trzysta

osiemnaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).

Przedstawiając powyższe sprawozdanie

liczymy

l

że współpraca Rady Osiedla i Rady Miasta w 2013

roku będzie równie efektywna.

Z poważaniem
przewodniczący

Rady Osiedla "Grunwaldzkiego"
Wacław Lisowski

Sprawozdanie sporządziła sekretarz Rady Osiedla Grunwaldzkiego

