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

z działalności samorządu Osiedla GRABISZYN-GRABISZYNEK za rok 2020 
 
Część A. 
Działalność statutowa 
 
1. Funkcjonowanie Rady Osiedla 

1.1. Liczba wybranych radnych:   15 

1.2. Liczba radnych obecnie:     14 

1.3. Liczba przeprowadzonych posiedzeń rady: 15 

1.4. Liczba podjętych uchwał:                                     59 

        
 
2. Funkcjonowanie Zarządu Osiedla 

2.1. Liczba przeprowadzonych posiedzeń Zarządu:    11 

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): 
Dla dzieci, dorosłych: 

DZIAŁANIA SPOŁECZNE 2020 r. KOORDYNACJA

Zorganizowane cykliczne zajęcia dla dzieci w czasie pandemii:

Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży A. Daleszyńska, M.Żołnierz

1 Ceramika/plastyka - 2 grupy  x 1 tyg. 

2 Warsztaty przyrodnicze w Parku Grabiszyńskim 1-3 x tyg.

3 Konwersacje w j. ang. - 2 grupy x 1 tyg. 

4 Tajemnicza Paczka z Grabiszynka (warsztaty hybrydowe) 

Osiedlowy Klub Sportowy A. Daleszyńska

5 Rolki - nauka i doskonalenie jazdy  4 grupy x 1 tyg.

Wycieczka z warsztatami M. Żołnierz

6 Szklarska Poręba - zwiedzanie + warsztaty w Chacie Walońskiej

Zorganizowane zajęcia dla dorosłych w czasie pandemii:

7 Joga - cykl zajęć A.Daleszyńska

8 Wycieczka autokarowa 'Skarby Opolszczyzny' M. Żołnierz

Zorganizowane wydarzenia:

9 Zaproszenie mobilnej sceny Impartu na osiedle (2 koncerty) A.Daleszyńska

10 Mikołajki w 3 przedszkolach osiedlowych dla 350 dzieci A.Daleszyńska, M.Żołnierz, J.Pławnicka

11 Festyn Grabiszyński online K.Matolicz, O.Dolot, J.Malicki

12 Konkursy: 'Fotograficzny Świąteczny' oraz  'Poślij uśmiech Sąsiadowi'

K.Bańcerowska, A.Daleszyńska, 

M.Żołnierz, N.Pławnicka   

 



Dla seniorów: 

Zorganizowana pomoc dla seniorów i potrzebujących w czasie pandemii:

1 Wolontariat osiedlowy - uruchomiony telefon dla potrzebujących (zakupy, apteka) A. Daleszyńska, M.Żołnierz,

2

Paczki świąteczne i maseczki dla seniorów i rodzin potrzebujących 

(przygotowanie, rozwożenie) N.Pławnicka, A.Daleszyńska, M.Żołnierz

3 Działania Klubu Seniora B.Zajączkowska

4 Pełna informacja o sytuacji epidemiologicznej na FB i tablicach osiedlowych K. Bańcerowska

5 Trener Senioralny - cykl zajęć A.Daleszyńska, M.Żołnierz   

Inne inicjatywy: 

Sąsiedzkie Nasadzenia w ramach Funduszu Czasu Wolnego A.Daleszyńska, M.Żołnierz

1 Al. Pracy - lipy drobnolistne

2

ul. Blacharska (skwer) - hortensje i inne krzewy - 446 szt.; trawnik przy SP82 - cebulki 

tulipanów, krokusów, szafirków - 500 sztuk

3 ul. Inżynierska - trawnik przed SP 109 - cebulki tulipanów, krokusów, szafirków 400 szt.  

W 2020 r. wiele z zaplanowanych wydarzeń nie było możliwych do realizowania 
ze względu na covid, te które zostały przeprowadzone były dostosowane do 
zasad uwzględniających sytuację epidemiologiczną.  
 

TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁAŃ I KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI 

• Prowadzone i zorganizowane przez zarząd osiedla: 

o  www.facebook.com/RadaOsiedlaGrabiszynGrabiszynek/ 

(prowadzenie K. Bańcerowska, A.Daleszyńska) 

o  http://www.grabiszyngrabiszynek.pl/ (P.Czerwiński) 

o Biuletyn osiedlowy 2019/2020 

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

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

(prowadzenie K. Bańcerowska, M.Żołnierz) 

o Sprawozdania prac zarządu publikowane na stronie rady osiedla w 

zakładce Zarząd 

• Zorganizowane zostały konsultacje społeczne: 

- Podwórka ul. Hallera (K.Bańcerowska) 

• Telefoniczne dyżury rady osiedla – (M.Żołnierz, A.Daleszyńska) oraz 

comiesięczne dyżury telefoniczne radnych  

 

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


 
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 2020 r. Kwota 

Centrum aktywności i rozwoju dzieci i młodzieży 27 000

Aktywnie na Grabiszynku 3 500

Sportowy Grabiszynek 4 000

Klub Seniora 13 500

Chór 4 500

Mikołaj 3 500

Wigilia 5 500

Fundusz Czasu Wolnego 10 000

Festyn Osiedlowy 4 300

Osiedlowy Klub Sportowy 4 000

SUMA 79 800  
 
Autorki wniosków: Anna Daleszyńska, Maria 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  

• Zarząd Zieleni Miejskiej: 
a. Nasadzenia na Al. Hallera - materiał roślinny - rokitnik pospolity 

'Hikul' oraz Róża 'Short Track' przy skrzyżowaniach: Al. Hallera/Al. 
Pracy oraz Al. Hallera/ul. Ojca Beyzyma w ramach zielonego 
ekranu akustycznego zgodnie z zaleceniami Wydziału Środowiska i 
Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia  

b. realizacja projektu zarządu „Sąsiedzkie nasadzenia” na skwerze 
przy ul. Blacharskiej (krzewy), Inżynierskiej, Al. Pracy (drzewa), 
Park Grabiszyński 

c. realizacja zielonego przystanku – pętla autobusu 119, ul. 
Blacharska 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kontakt w trakcie pandemii 
odnośnie osób potrzebujących oraz zapotrzebowania na paczki 
świąteczne wśród mieszkańców 

• Straż Miejska  

• Strefa Kultury Wrocław organizacja warsztatów filmowych w siedzibie 
rady  

• Impart – organizacja muzycznej sceny letniej na dwóch podwórkach 
osiedlowych  



• Szkoła Podstawowa nr 82 – użyczenie powierzchni pod zajęcia z jogi  

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

• Centrum Historii Zajezdnia – umowa partnerska dot. wspólnych działań 
osiedlowych, użyczanie powierzchni na warsztaty rolkarskie, partner 
Festynu Grabiszyńskiego  

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

• Fundacja Zarolowani – prowadzenie warsztatów rolkarskich  

• Szczep Harcerski Nysa  

• Grupa nieformalna Zielne Babki – spacery edukacyjne po Parku 
Grabiszyńskim i warsztaty dla dzieci 

• Projekty z chórami osiedlowymi: 
- Chór przy SP 82 – sfinansowanie warsztatów muzycznych  
- Chór przy DK Bakara – sfinansowanie wydania śpiewników  

• Spółdzielnia Metalowiec, Parafia św. K. Dworzaka  – partnerzy przy 
organizacji Festynu Grabiszyńskiego 
 

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

samorząd: 
6.2. Które ze złożonych wniosków przyjęto do realizacji:  
 

Wystosowane wnioski
Status

Fundusz Osiedlowy - remont chodników na ul Odkrywców przyjęto do realizacji, brak daty realizacji

II etaptu remontu podwórka Ostrowskieg, Narcyzowa, Fiołkowa, Grabiszyńska oczekiwanie na decyzję

Zielony przystanek - pętla ul. Blacharska, autobus 119 zrealizowane

Poprawa organizacji ruchu kołowego na ulicach: Lakiernicza, Rymarska, Rusznikarska nie przyjęto do realizacji

Progi zwalniające na Odkrywców zaproponowano azyle 

Autobus 119 - częstsze kursowanie przyjęto do realizacji

Inżynierska - nasadzenia drzew przyjęto do realizacji

Racławicka - dodatkowe ławki przyjęto do realizacji, brak daty realizacji

Grabiszyńska - dodatkowe ławki przyjęto do realizacji, brak daty realizacji

Grabiszyńska - skarpa nowe nasadzenia przyjęto do realizacji

Beyzyma - uzupełnienie szpaleru drzew przyjęto do realizacji

Odkrywców - uzupełnienie szpaleru drzew przyjęto do realizacji

Hallera - kontynuacja nasadzeń przyjęto do realizacji

Racławicka - rozwiązanie problemu przekraczania prędkości będzie w przyszłości staraniem deweloperów.

Racławicka - dodatkowe przejście będzie w przyszłości staraniem deweloperów.

Racławicka - oświetlenie chodnika nie przyjęto do realizacji

Racławicka - dodatkowy chodnik przy Rusznikarskiej  nie przyjęto do realizacji

Inżynierska, Grabiszyńska- dodatkowe kosze na śmieci przyjęto do realizacji

Nasturcjowa- wyznaczenie przejścia dla pieszych i zabezpieczenie chodnika przyjęto do realizacji

Racławicka- uzupełnienie żywopłotów i usuniętych nasadzeń drzew przyjęto do realizacji

Grabiszyńska- dodatkowy chodnik na skarpie nie przyjęto do realizacji

Odkrywców- stacja rowerowa- dodatkowe barierki na rowery przyjęto do realizacji

Wniosek o zapewnienie środków na remont podwórka przy Al. Hallera oczekiwanie na decyzję

Remont torowiska AL.Hallera zrealizowane na danym odcinku  
 
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: 
 

• pozytywne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie siedziby RO 
(projekt wygrany w ramach Mikrograntów) 

• pozytywnie rozpatrzony wniosek o udostępnienie siedziby na zajęcia 

drużyny harcerskiej Szczepu Nysa 

• projekty WBO zaopiniowane pozytywnie: projekt nr 361  

 

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

Zorganizowane wsparcie dla placówek oświatowych z inicjatywy zarządu osielda
 A.Daleszyńska, K.Bańcerowska, 

M.Żołnierz, N.Pławnicka

Szkoła Podstawowa nr 82  - dozownik bezdotykowy na płyn antybakteryjny, zapas płynu 330 zł

Szkoła Podstawowa nr 109  -  2 x dozowniki bezdotykowe, zapas płynu 660 zł

Przedszkole nr 59 - 2 x lampy antybakteryjne, dozownik bezdotykowy, zapas płynu 2 330 zł

Przedszkole nr 96 -  2 x lampy antybakteryjne, dozownik bezdotykowy, zapas płynu 2 330 zł

Przedszkole nr 117 -  2 x lampy antybakteryjne, dozownik bezdotykowy, zapas płynu 2 330 zł

Szkoła Podstawowa nr 109  -  zakup sprzętu sportowego 900 zł

Szkoła Podstawowa nr 82  -  zakup sprzętu sportowego 900 zł

Szkoła Podstawowa nr 109  -  zakup książek do biblioteki szkolnej 700 zł

Szkoła Podstawowa nr 82  -  zakup książek do biblioteki szkolnej 700 zł  

 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 MOPS pozytywna  

10 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, współorganizacja projektów Mikrograntowych,  

konsultacje  z mieszkańcami, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców, 

Dyżur Strażnika Miejskiego, Policji 

• roczny koszty utrzymania 3 812 zł (media) + 738 zł (internet)+ 148 zł 

(telefon) 

• stan techniczny – obecny stan techniczny pomieszczeń jest dobry  

• problemy:  

o zalany sufit w sali konferencyjnej z powodu złej izolacji balkonu na 

piętrze I (priorytetowy problem) 

o stałe zawilgocenie piwnicy, mimo podjętych działań mających na celu 

osuszenie, zawilgocenie ściany w holu (przy wejściu) 

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

przeniesienia w suche, bezpieczne miejsce.  

o uporządkowania terenu i zagospodarowania wymaga należąca do 

budynku działka (z tyłu budynku). 

• przychody  - 0  

• udostępnianie pomieszczeń podmiotom zewnętrznym (organizacje 

pozarządowe, przedsiębiorstwa) – cel i zakres 

o udostępnienie Klubowi Seniora 

o udostępnienie dla Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży 

o udostępnienie dla projektu filmowego w ramach wygranych 

Mikrograntów organizowanych przez Strefę Kultury, cykliczne 

wydarzenie o charakterze kulturalnym. 

 



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: 
Opracowanie Sprawozdania rocznego 2020r samorządu osiedla  
– Anna Daleszyńska, Przewodnicząca Zarządu 
 
 
 
Sprawozdanie winno być przyjęte przez Radę Osiedla w formie uchwały 
 
Uchwała Rady Osiedla nr ............................................... z dnia ........................ 
 
  
 
 
Przewodnicząca/y Zarządu Osiedla               Przewodnicząca/y  Rady Osiedla 
 
 
       ..........................................                         ............................................... 
 


