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Olsztyn, dnia 31 stycznia 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla "Grunwaldzkiego"
wrzesień - grudzień 2013 roku.
Na podstawie § 46 Statutu Osiedla "Grunwaldzkiego" przedstawiam pisemne
sprawozdanie z działalności Rady Osiedla "Grunwaldzkiego" w 2014 roku.
Do dnia 29 sierpnia 2013 roku Rada Osiedla "Grunwaldzkiego" działał pod
przewodnictwem Pan Wacława Lisowskiego i złożyła sprawozdanie z działalności.
Zgodnie z Zarządzeniem

Prezydenta Olsztyna w dniu 29 sierpnia 2013

roku odbyło się zebranie wyborcze. W wyniku głosowania członkami Rady osiedla
"Grunwaldzkiego" zostali: Janina Chamot, Cecylia Dzielińska, Katarzyna Gorgol, Witold
Góralczyk, Tadeusz Hennig, Leokadia Jankowska, Elżbieta Kade-Borowik, Mirosław
Kaznowski, Bożena Kowalczyk, Ryszard Kruczyński, Wojciech Kupczyński, iwona
Ogrodowczyk, Antoni Patkowski, Arkadiusz Przegrocki, Maciej Turowski.
Na pierwszym zebraniu nowowybranej ROGr. (5 września 2013 r.) w wyniku
przeprowadzonych wyborów, funkcją Przewodniczącego

ROGr powierzono Panu

Maciejowi Turowskiem.
Na wniosek

Przewodniczącego

dokonano

wyboru

władz

Rady

Osiedla

"Grunwaldzkiego", w skład których weszli:
1. Maciej Turowski - Przewodniczący Rady Osiedla "Grunwaldzkiego"
2Elżbieta

Kade-Borowik

-

Z-ca

Przewodniczącego

Rady

Osiedla

"Grunwaldzkiego"
3. Wojciech Kupczyński - Skarbnik Rady Osiedla "Grunwaldzkiego"
4. Arkadiusz Przegrocki - Sekretarz Rady Osiedla "Grunwaldzkiego"
5. Leokadia Jankowska - Członek Zarządu Rady Osiedla "Grunwaldzkiego"
6. Antoni Patkowski - Członek Zarządu Rady Osiedla "Grunwaldzkiego"
7. Bożena Kowalczyk - Członek Zarządu Rady Osiedla "Grunwaldzkiego"
W dniu 19 września 2013 roku na " posiedzeniu ROGr. dokonano wyboru składu
Komisji Rewizyjnej:
1. Witold Góralczyk - Przewodniczący,

2. Iwona Ogrodowczyk,
3. Janina Chamot.
Na III posiedzeniu ROGr. powołano Komisję Sportu w składzie:
1. Antoni Patkowski,
2. Tadeusz Hennig,
3. Ryszard Kruczyński,
4. Mirosław Kaznowski.

Zadania statutowe
Zgodnie z §6 Satutu Osiedla "Grunwaldzkiego" podejmowano działania:
1. Opiniowanie:
o Pani Bożena Kowalczyk i Pan Maciej Turowski opracowali wnioski do
Strategii Rozwoju Miasta (projekt do konsultacji Olsztyn wrzesień 2013)
2. Wnioskowanie:
o wprowadzenie zakazu wyprzedzania na ul. Grunwaldzkiej - Zarząd Dróg,
Zieleni i Transportu nie wyraził zgody (2013.12.09)
o wprowadzenie ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 5 t. na ul. Grunwaldzkiej - Zarząd Dróg,
Zieleni i Transportu częściowo przychylił się do wniosku wprowadzając
ograniczenie 10 ton (2013.12.09)
3Współdziałanie

z

policją

i

służbami

porządkowymi

w

zakresie

bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedla:
oRada

Osiedla

"Grunwaldzkiego"

prowadzi

stałą

współpracę

z

dzielnicowym Straży Miejskiej Panem Sławomirem Kowalczykiem, który
był obecny na większości posiedzeń Rady, gdzie przedstawiane były
sprawy związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie
osiedla.
4. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla,
zwłaszcza

oświatowymi,

kulturalnymi,

sportowymt,

zakładami

opieki

zdrowotnej oraz podejmowania działań w tym zakresie:

!

o w siedzibie

Rady Osiedla do końca 2013 roku funkcjonowała

"Iskierka".

Spotkania

konieczności
przepisów

dostosowania
dotyczących

nie spełnia)

świetlica

na ul. Pieniężnego
poniedziałku
o

odbywały

się trzy

razy

warunków

lokalowych

opieki nad dziećmi
"Iskierka"

w tygodniu.

(siedziba

przeniosła

świetlica
Z powodu

do

wymogów

Rady Osiedla

swoją działalność

ich

do lokalu

10/9, gdzie zajęcia będą odbywały się codziennie

od

do piątku w godzinach 15-19.

w siedzibie Rady Osiedla kolejny rok funkcjonuje koło szachowe dla dzieci
i młodzieży.

o

wspólnie z Filią nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przeprowadzony

został

konkurs kulinarno-fotograficzny
o

Rada Osiedla jest w stałym kontakcie z Zarządem
Działkowych

5. Współpraca

Rodzinnych

Ogródów

im. M. Kopernika w Olsztynie oraz Kołem Emerytów.

z właścicelami i zarządcami budynków na terenie osiedla:

o organizacja

spotkań

Grunwaldzka
w związku

Prezydenta

Miasta

ze Wspólnotą

Mieszkaniową

2 w sprawie dojazdu do budynku i miejscami parkingowymi
z prowadzonymi

inwestycjami

mieszkaniowymi

w okolicach

budynku wspólnoty (27.12.2013)
6. Wspieranie inicjatyw społecznych
o pomoc

wnioskodawcom

Obywatelskiego
o

wspieranie

i organizowanie

zwycięskiego

czynów społecznych

projektu

Olsztyńskiego

Budżetu

na rok 2014 w realizacji projektu.

koła brydżowego, które raz w tygodniu, poniedziałki od godziny

17, korzysta z pomieszczeń

Rady osiedla i organizuje rozgrywki.

Inicjatywy własne
1. Spotkanie mikołajkowe.
o W

miesiącu

grudniu

zorganizowano

spotkanie

dla dzieci

z Ośrodka

Wsparcia przy ulicy Jagiełły.
2. Spotkanie opłatkowe.
o Po raz kolejny zorganizowano
samotnych,

imprezę dla emerytów,

rencistów

które odbyło się 10 grudnia. w spotkaniu uczestniczyło

i osób
około

100 osób. Impreza z począstunkiem, wspólnym kolędowaniem oraz
drobnymi upominakami odbyła się w Klubie Osiedlowym "Alternatywa".
3. Spotkanie Prezydenata Olsztyna z mieszkańcami osiedla. Spotkanie odbyło się 4
grudnia 2013 o godzinie 18.00 w Gimnazjum Nr 5 przy ulicy Konopnickiej.

Rozliczenie środków finansowych powierzonych Radzie Osiedla
Rada Osiedla działając od września 2013 kontynuowała realizację budżetu na rok 2013
uchwalonego przez Radę poprzedniej kadencji. W związku ze zmianami w składzie
Rady Osiedla oraz niedoszacowaniem organizacji spotkania opłatkowego konieczna
była korekta planu wydatków budżetowych. Uchwałą Nr IV/8/2013 Rady Osiedla
"Grunwaldzkiego" z dnia 7 listopada 2013 roku dokonano zmian w poszczególnych
paragrafach w następujący sposób:
•

zwiększono o 357 PLN środki §4300 - zakup usług pozostałych

•

zmniejszono o 300 PLN środki § 4260 - opłaty na utrzymanie lokalu

•

zmniejszono o 57 PLN środki §4430 - różne opłaty i składki

W 2013 roku Rada Osiedla "Grunwaldzkiego" dysponowała kwotą 10.400 PLN.
Środki te rozdysponowano w następujący sposób:
• na bieżące funkcjonowanie Rady osiedla, w szczególności na organizację
spotkań z mieszkańcami wydatkowano kwotę 4619,62 PLN (§421O - klasyfikacji
budżetu)
• na usługi obce, w tym na organizowanie imprez osiedlowych przez podmioty
zewnętrzne oraz ryczałt Przewodniczącego wydatkowano kwotę 3053,00 PLN
(§4300 - klasyfikacji budżetu)
• na utrzymanie lokalu rady osiedla wydatkowano kwotę 2282,57 PLN (§4260 klasyfikacji budżetu)
•

ubezpieczenie OC 443,00 PLN (§4430 - klasyfikacji budżetu)

Łącznie Rada Osiedla "Grunwaldzkiego" wydatkowała kwotę 10.398,19 PLN.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie liczymy, że współpraca Rady Osiedla I Rady
Miasta w 2014 roku będzie równie efektywna.

Z poważaniem
Przewodniczący R.O. "Grunwaldzkiego"
Maciej Turowski
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