
S P R A W O Z D A N I E 
 

    z działalności samorządu Osiedla GRABISZYN-GRABISZYNEK za rok 2019 
 
Część A. 
Działalność statutowa 
 
1. Funkcjonowanie Rady Osiedla 

1.1. Liczba wybranych radnych:   15 

1.2. Liczba radnych obecnie:     12 

1.3. Liczba przeprowadzonych posiedzeń rady: 11 

1.4. Liczba podjętych uchwał:                                     71 

        
 
2. Funkcjonowanie Zarządu Osiedla 

2.1. Liczba przeprowadzonych posiedzeń Zarządu:    12 

2.2. Liczba podjętych uchwał:                                         15 

  
 
3. Informacja o realizacji zadań Osiedla wynikających ze Statutu Miasta  
i Osiedla (w szczególności kontaktów z mieszkańcami, podjętych inicjatyw, 
zorganizowanych festynów i wydarzeń kulturalnych): 
 
ZORGANIZOWANE WYDARZENIA KULTURALNE i INICJATYWY: 

 

• Dziecinada Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych – park 

Grabiszyński (organizacja: A.Daleszyńska, J.Pławnicka, M.Żołnierz, 

K.Bańcerowska wraz C.Bieś, O.Dolot) 

• Wigilia plenerowa, wspólne kolędowanie - ul. Makowa/Al. Pracy 

(organizacja: J.Pławnicka, K.Bańcerowska, M.Żołnierz, B.Zajączkowska, 

A.Daleszyńska, H.Jędrysiak, C.Bieś, O.Dolot, K.Matolicz+mieszkańcy 

wolontariusze) 

• Mikołajki – spektakl teatralny i zabawa z Mikołajem (organizacja 

J.Pławnicka, M.Żołnierz oraz A.Daleszyńska, K.Bańcerowska) 



• Wieczornica - prelekcja filmowa, występy chórów osiedlowych w CH 

Zajezdnia (organizacja: J.Pławnicka, M.Żołnierz, K.Bańcerowska) 

• Piknik Grabiszyński – wrzesień - park Grabiszyński (organizacja: 

J.Pławnicka, M.Żołnierz, K.Bańcerowska, A.Daleszyńska, O.Dolot, 

B.Zajączkowska,C.Bieś)  

• Wydarzenie „Wrocław nie marnuje” mające na celu propagowanie tej 

inicjatywy wśród mieszkańców (A.Daleszyńska, J.Pławnicka, M.Żołnierz, 

K.Bańcerowska, O.Dolot, B.Zajączkowska, C.Bieś) 

• Bajkobus Wrocławskiego Teatru Lalek w parku – czerwiec 2019 

(A.Daleszyńska) 

• Wycieczki autokarowe dla mieszkańców (Drezno, Spreewald) M.Żołnierz 

• Festyn Grabiszyński - maj - boisko SP 109, teren Parafii (organizacja: 

B.Andrejewicz, B.Jungiewicz, K.Matolicz + pozostali radni) 

• Wspólne Sąsiedzkie nasadzenia (M.Żołnierz, A.Daleszyńska, 

+wolontariusze mieszkańcy) – przy Al. Pracy  

 

ZORGANIZOWANE CYKLICZNE ZAJĘCIA: 

Dla dzieci: 

Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży (organizacja: 

A.Daleszyńska, M.Żołnierz oraz J.Pławnicka, K.Bańcerowska), w ramach 

którego odbywają się bezpłatne zajęcia:  

• Klub odkrywcy - zabawa i edukacja  w parku  

• Doświadczenia i eksperymenty 

• Mała Akademia Sztuki (plastyka, ceramika) 

• Warsztaty teatralne, taneczne, komputerowe 

• Konwersacje j. angielski 

• warsztaty ceramiczne w Bolesławcu,  



• warsztaty okolicznościowe – robienie kartek świątecznych, ozdabianie 

pierniczków, warsztaty ceramiczne na Dzień Mamy 

Warsztaty z pierwszej pomocy dla 250 uczniów klas 4-8 Szkoły nr 82 i 

Szkoły nr 109 (A.Daleszyńska) 

Osiedlowy Klub Rolkarski - nauka i doskonalenie jazdy (A.Daleszyńska) 

 

Dla dorosłych mieszkańców (organizacja A.Daleszyńska): 

• Joga 

• Rolki 

Dla seniorów: 

       Klub Seniora Na Blacharskiej – prowadzenie B.Zajączkowska, w tym m.in.: 

• rejs statkiem po Odrze z przewodnikiem (M.Żołnierz, B.Zajączkowska) 

• wyjścia do teatru, opery 

• warsztaty komputerowe  

• grille  

• spotkania z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji  

Paczki świąteczne - wspólnie z urzędem miasta wspiercie dla najbardziej 

potrzebujących (K.Matolicz, K.Bańcerowska, M.Subzda, O.Dolot) 

 

TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁAŃ I KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI 

• Prowadzone i zorganizowane przez zarząd osiedla: 

o  www.facebook.com/RadaOsiedlaGrabiszynGrabiszynek/ 

o  http://www.grabiszyngrabiszynek.pl/  

o Biuletyn osiedlowy – wydanie grudzień 2019 

o 5 tablic informacyjnych rady osiedla (ul. Blacharska 12, ul. 

Grabiszyńska, ul. Odkrywców, ul. Al. Pracy, ul. Racławicka). 

o Sprawozdania prac zarządu publikowane na stronie rady osiedla 

• Zorganizowane zostały konsultacje społeczne: 

http://www.facebook.com/RadaOsiedlaGrabiszynGrabiszynek/
http://www.grabiszyngrabiszynek.pl/


o WBO – spotkanie dla liderów projektów  

o Funduszu Osiedlowego (09-10.2019)  

• Dyżury radnych – raz w miesiącu 

 
4. Informacja o wnioskach składanych przez samorząd Osiedla do jednostek 
miejskich o dodatkowe środki na realizację działań społecznych (liczba 
wniosków, zakres, pozyskane środki finansowe): 
 
 
 
 

  
Nazwa wniosku złożonego przez zarząd 

osiedla          KWOTA W ZŁ. 

1 Centrum aktywności i rozwoju dzieci i 
młodzieży  36 000 

2 Aktywnie na Grabiszynku  3 500 
3 Sportowy Grabiszynek 4 500 

4 Klub Seniora 12 000 

5 Chór  4 500 
6 Wieczornica 2 000 

7 Mikołaj 1 600 
8 Wigilia 4 800 

9 Fundusz Czasu Wolnego 10 000 
10 Senioralny Fundusz Wyjazdowy  5000 

11 Festyn Osiedlowy  4300 

  SUMA  88 200 
 
Autorki zadań społecznych dodatkowych: A. Daleszyńska, M.Kostrzewa-
Żołnierz 
 
5. Informacja o współpracy samorządu Osiedla w zakresie realizacji zadań 
społecznych z jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, itp.  
(partnerzy działań, zakres, efekty): 
 
Współpraca Zarządu Osiedla w zakresie realizacji zadań społecznych z 
jednostkami miejskimi: 

• Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – wypożyczanie sprzętu 
na wydarzenia plenerowe  

• Urząd Miejski – Kongres Regionów, informacja o trendach miejskich i 
partnerach osiedlowych 



• Zarząd Zieleni Miejskiej – realizacja projektu zarządu „Sąsiedzkie 
nasadzenia” na skwerze przy Al. Pracy, Park Grabiszyński - ul. Racławicka 

• Wydział Środowiska – projekt analizy ochrony Al. Hallera przed hałasem 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – organizacja spotkania 
informacyjnego, paczki świąteczne 

• Straż Miejska – organizacja spotkania informacyjnego o dostępnych 
programach antysmogowych 

• Strefa Kultury Wrocław oraz Impart – organizacja projektu Dziecinady w 
Plenerze 

• Szkoła Podstawowa nr 82 – użyczenie powierzchni pod zajęcia Centrum 
Osiedlowego 

• Szkoła Podstawowa nr 82, Szkoła Podstawowa nr 109 – organizacja zajęć 
z pierwszej pomocy dla uczniów oraz wspólne nasadzenia skwerów – 
uczniowie sadzili cebulki, krzewy. 

• Wrocławski Trener Senioralny – organizacja zajęć w Parku Grabiszyńskim 
dla seniorów 

• Centrum Historii Zajezdnia – umowa partnerska dot. wspólnych działań 
osiedlowych, użyczanie powierzchni na warsztaty rolkarskie, 
Wieczornicę, partner wydarzeń plenerowych  

 
Współpraca Zarządu Osiedla w zakresie realizacji zadań społecznych z 
organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i innymi: 

• Fundacją na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych – 
organizacja Dziecinady w plenerze 

• Fundacja Learn Outdoors – prowadzenie zajęć edukacyjno, ekologicznych 
w Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży 

• Stowarzyszenie Sztuki Szum – prowadzenie zajęć manualnych w plenerze 
dla dzieci 

• Grupa nieformalna Zielne Babki – cykl warsztatów organizowanych w 
siedzibie RO w ramach wygranych mikrogratów oraz prowadzenie 
warsztatów świątecznych 

• Grupa nieformalna Mieszkańców ul. Hallera, którzy wygrali sąsiedzki 
projekt na mikrogranty (RO włączyła się w promocję wydarzenia) 

• Fundacja Zarolowani – prowadzenie warsztatów rolkarskich  

• Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji – organizacja 2 miesięcznego 
kursu komputerowego dla seniorów 

• Stowarzyszenie Mikrofonia – prowadzenie warsztatów tanecznych dla 
dzieci 

• Szczep Harcerski Nysa – prowadzenie warsztatów plenerowych  

• Współpraca z ROD Rezeda oraz ROD ul. Odkrywców,  – użyczenie 
powierzchni na Mikołajki, grill dla seniorów, stoisko informacyjne na 
pikniku 



• Współpraca z chórami osiedlowymi – uświetnianie wielu osiedlowych 
wydarzeń  

• ze Spółdzielnią Metalowiec oraz Parafią  – partnerzy przy organizacji 
wigilii osiedlowej,  
 

6. Informacja o realizacji inwestycji miejskich na Osiedlu: 
6.1. Ile wniosków (i jakich) dotyczących inwestycji na terenie Osiedla zgłosił  

samorząd: 
  

1. Montaż ławek na ulicy Grabiszyńskiej na odcinku pomiędzy ulicą 
Fiołkową a cmentarzem 

2. Montaż urządzeń spowalniających na ulicy Odkrywców 
3. Nasadzenia brakujących drzew akacji rabiniowej w szpalerze na ul. 

Odkrywców 
4. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Inżynierskiej przy skrzyżowaniu 

z ul. Różaną. 
5. Zmiana organizacji ruchu wokół szkoły FEM- Atut (ul. Rymarska) 
6. Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości parkowania przy SP 82 (nowe 

przejścia dla pieszych, wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych 
oraz dostosowanie istniejących na potrzeby dowożenia dzieci do szkoły) 

7. Remont chodnika przy ul.Inżynierskiej 
8. Częściowy remont chodnika przy ul. Odkrywców, w tym tymczasowa 

poprawa miejsc zagrażających bezpieczeństwu 
9. Nasadzenia roślin przy alei Pracy, przy SP 109 
10. Montaż dodatkowych tablic informacyjnych dla mieszkańców w 3 

kolejnych punktach 
11. Montaż słupków zabezpieczających chodnik przed wjeżdżającymi 

samochodami na ulicy Blacharskiej (poprawa bezpieczeństwa pieszych) 
12. Zgłoszenie do remontu chodników ul. Odkrywców oraz Różanej w 

ramach Funduszu Osiedlowego 
13.  Opracowano analizę skutecznych rozwiązań ochrony przed hałasem przy 

Al. Hallera  

 

6.2. Które ze złożonych wniosków przyjęto do realizacji:  

Zrealizowano pkt.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13 

Do realizacji wg zgody UM pkt.: 1 (wymaga dodatkowej informacji ze 
strony RO, która będzie podana), 4 (zgoda UM-  brak realizacji) 

Negatywna opinia pkt.: 2 (temat będzie kontynuowany) 



Brak odpowiedzi ze strony UM pkt.: 3 

Oczekiwanie na realizację pkt.: 12 

6.3. Ile wniosków środowisk lokalnych lub ich organizacji występujących      
o przyznanie środków na wspieranie tzw. inicjatyw lokalnych lub projektów 
w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego pozytywnie zaopiniował 
samorząd Osiedla i wymienić jakie: 
 

•  stroje sportowe dla drużyny Szkoły nr 109 

•  stroje dla chóru przy Domu Kultury „Bakara” 

• nasadzenia krzewów przy SP 82 

Projekty WBO zaopiniowane pozytywnie, promowane na stronie, fb i gablotach 

rady: 

• 319 Leśne runo w Parku Grabiszyńskim 

• 372 Zieleń i zatoki parkingowe 

• 414 Wypasiony plac zabaw w parku 

• 442 Ogrody i ogrodzenie przy SP 109 

• 29 Park Grabiszyński – bezpieczne przejścia 

• 89 Ścieżka rowerowa Krucza - Inżynierska 

• 122 Park Grabiszyński – Łąki na Ślęzą 

• 396 Ogrody Hallera – wyciszenie alei 

 

 

6.4. Ile ze złożonych wniosków uzyskało finansowanie i jakie są to wnioski: 
 

•  stroje sportowe dla drużyny Szkoły nr 109 

•  stroje dla chóru przy Domu Kultury „Bakara” 

• nasadzenia krzewów przy SP 82 

 

 . 

 6.5. Inne: ............................................................................................................. 



7. Ocena współpracy samorządu Osiedla z organami Miasta i jego 
jednostkami organizacyjnymi oraz służbami wraz z uzasadnieniem przy ocenie 
negatywnej (ocenie podlegają instytucje, z którymi Osiedle współpracowało w 
roku sprawozdawczym): 
 
 
  JEDNOSTKA OCENA UWAGI 

1 WCRS pozytywna   

2 ZZM pozytywna   

3 ZDIUM pozytywna   

4 WIM pozytywna   

5 STRAŻ MIEJSKA pozytywna   

6 POLICJA pozytywna   

7 ZZK pozytywna   

8 JEDNOSTKI EDUKACYJNE pozytywna   

9 CENTRUM HISTORII  ZAJEZDANIA pozytywna   

 

 
8. Informacja na temat stanu przekazanego mienia komunalnego: 

• Opis: Siedziba Rady Osiedla przy ul. Blacharskiej 12/1, 53-206 Wrocław 

• Kubatura: 319 m2 

• elementy składowe mienia: 2 sale konferencyjne, pokój biurowy,   

kuchnia, magazynek, wc, piwnica 

• przeznaczenie: działalność statutowa Rady Osiedla, Klub Seniora, 

Świetlica Osiedlowa, konsultacje  z mieszkańcami, imprezy 

okolicznościowe dla mieszkańców, Dyżur Strażnika Miejskiego, Policji; 

Konsultacje prowadzone przez Departament Spraw Społecznych 

odnośnie Parku Grabiszyńskiego, spotkanie informacyjne ze Strażą 

Miejską na temat programów antysmogowych, spotkanie informacyjne 

prowadzone przez MOPS na temat dostępnych programów i możliwości 

wsparcia dla potrzebujących. 

• koszty utrzymania 5 413,44 zł (media) + 1750 zł (sprzątanie siedziby) 

• stan techniczny – obecny stan techniczny pomieszczeń jest dobry  

    - problemy: stałe zawilgocenie piwnicy, mimo podjętych działań mających 

na celu osuszenie, zawilgocenie ściany w holu (przy wejściu) 



- potrzeby – montaż daszku nad wejściem, wodomierz i licznik do 

przeniesienia w suche, bezpieczne miejsce. Uporządkowania terenu i 

zagospodarowania wymaga należąca do budynku działka (z tyłu 

budynku). 

• przychody ....0. 

• udostępnianie pomieszczeń podmiotom zewnętrznym (organizacje 

pozarządowe, przedsiębiorstwa) – cel i zakres 

 - udostępnienie dla Zielne Babki w ramach wygranych mikrograntów 

organizowanych przez Strefę Kultury, cykliczne wydarzenie o charakterze 

ekologicznym, kulinarnym. 

     - udostępnienie pod inicjatywę edukacyjną dla dzieci - Koło prawne 

prowadzone przez prawnika, zajęcia październik – grudzień 1 x tygodniowo 

 
Uwagi: Opracowanie sprawozdania Zarząd Osiedla, powielanie za zgodą 
przewodniczącej Zarządu. 
 
Część B  
Sprawozdanie  finansowe (zgodnie z załączonym planem wydatków Osiedla – 
wydrukiem przygotowanym przez jednostkę obsługującą Osiedle z podziałem 
wydatkowanych środków finansowych na działy, rozdziały i paragrafy 
klasyfikacji budżetowej oraz pozycje w planie) 
 
Załącznik (wydruk) winien być podpisany przez Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla oraz Skarbnika Osiedla potwierdzających zgodność jego zapisów 
z faktycznymi wydatkami samorządu Osiedla. 
 
 
Uwagi końcowe: 
 
 
 
 
Sprawozdanie winno być przyjęte przez Radę Osiedla w formie uchwały 
 
Uchwała Rady Osiedla nr ............................................... z dnia ........................ 
 
  



 
 
Przewodnicząca/y Zarządu Osiedla               Przewodnicząca/y  Rady Osiedla 
 
 
       ..........................................                         ............................................... 
 


