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z działalności Rady Osiedla „Kętrzyńskiego” w 2019.roku

podpis

Rada Osiedla Rada Osiedla Kętrzyńskiego kadencji 2019 - 2023 wybrana została
w dniu 12.03.2019 roku i pracowała w 15 osobowym składzie:

Przewodniczący Rady
Z-ca Przewodniczącego
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Ryszard Szymański
Sławomir Jabłoński
Marzena Krupska - Jankowicz
Helena Romanowska
Mirosław Michalski
Teresa Śliwińska

Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady

Elżbieta Kończyk
Teresa Biernat
Michał Kwiatkowski
Bożena Wawrzyniak
Krystyna Chryszczanowicz
Bogumiła Malinowska
Elżbieta Blach
Barbara Dwernicka

Stanisław Maroń

W okresie sprawozdawczym 2019 roku tj. od 27. 03. do 31.12.2019 roku, w siedzibie
przy ul. Kopernika 14A odbyło się 9 planowych, protokołowanych posiedzeń Rady Osiedla
w pełnym składzie oraz zebranie Zarządu, na których podjęto łącznie 14 uchw:ał.
W posiedzeniach uczestniczyli także Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji oraz Straży
Miejskiej, z którymi współpraca trwała na bieżąco.
Utworzone zostały komisje problemowe: Kultury i Sportu oraz Infrastruktury
i Porządku. Członkowie komisji spotykali się doraźnie w ramach realizowanych zadań.
Radni byli do dyspozycji mieszkańców w ramach comiesięcznych dyżurów w siedzibie Rady
w każdy pierwszy wtorek miesiąca, bez przerwy wakacyjnej. Zgłoszenia problemów od
mieszkańców napływały także drogą telefoniczną i mailowy. Mieszkańcy byli również
zapraszani na posiedzenia celem przedstawienia swoich spraw.
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Dominującą tematyką były zagadnienia dotyczące:
•

porządku na osiedlu (wielokrotnie zgłaszany problem uciążliwości przystanku busów
w okolicy ul. Dworcowej 4 oraz sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych w sklepie
w sąsiedztwie ul. Dworcowej 6),

•

bezpieczeństwa (szczególnie niewłaściwe parkowanie pojazdów),

•

gromadzenia i wywozu odpadów (problem tzw. podrzucania śmieci do otwartych
śmietników, wyrzucanie do śmietników odpadów' budowlanych, opon itp.)

•

inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego i tzw. funduszu chodnikowego.

W ramach statutowej działalności organizowane były: plenerowe spotkanie integracyjne dzień seniora, spotkanie opłatkowe a także choinka dla dzieci.
Rada Osiedla w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 15 fundowała nagrody dla
zdolnych uczniów, puchary na zawody sportowe oraz nagrodę w konkursie plastycznym dla
uczniów na projekt logo Rady Osiedla.
Członkowie Rady aktywnie uczestniczyli w OBO, w promowaniu oraz informowaniu o tej
inicjatywie. Przedstawiciel Rady Osiedla „Kętrzyńskiego” wszedł w skład zespołu
koordynującego. Zgłoszone zostały projekty osiedlowe, z których dwa uzyskały wymaganą
ilość głosów i będą realizowane w 2020 roku.
W zakresie inwestycyjnym pozytywnie zaopiniowano projekt wymiany nawierzchni chodnika
na odcinku ul. Mickiewicza.
Wsparto inicjatywę mieszkańców i przekazano członkom Komisji Prawa i Bezpieczeństwa
UM Olsztyna propozycję/projekt uporządkowania nielegalnego, niebezpiecznego dla
pieszych parkowania pojazdów na chodniku przed budynkiem Poczty Polskiej przy
ul. Kopernika
Zorganizowane zostało spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Miasta
i podległych jednostek organizacyjnych.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w niektórych posiedzeniach Rady Miasta.
Przedstawiciele Rady uczestniczyli w spotkaniach i wydarzeniach, na które zaproszenia
wpływały do Rady Osiedla.
Zainicjowano utworzenie i prowadzenie strony Rady Osiedla „Kętrzyńskiego” na jednym
z portali społecznościowych.
Rada Osiedla systematycznie współpracowała z MOPS. Dorośli podopieczni brali udział
w spotkaniu integracyjnym, dzieci - w spotkaniu choinkowym. Rada Osiedla udostępniła
siedzibę na potrzeby organizowanych przez MOPS zajęć edukacyjno-integracyjnych dla
dzieci i seniorów w formie warsztatów kulinarnych.
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Plan zamierzeń na 2019 rok został wykonany mimo niespodziewanego uszczuplenia budżetu
Rady Osiedla. Początkowo przydzielony budżet wynosił 12 371 zł, ostatecznie wydatki
zamknęły się w kwocie 11 272,78 zł.
Wszelkie dokumenty (protokoły, uchwały. listy obecności, łaktury etc.) były na bieżąco
dostarczane do Biura Rady Miasta.
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