PROTOKÓŁ NR 1/2021
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OSIEDLA KOMORÓW
w dniach 01.09.2021 r. oraz 17.09.2021 r.
Pierwsze w 2021 r. stacjonarne posiedzenie Zarządu Osiedla Komorów („ZOK”) odbyło się w dniu 1
września 2021 roku w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d, a następnie było kontynuowane w dniu 17
września 2021 r.
W pierwszej części posiedzenia, które odbyło się w dniu 1 września 2021 roku udział wzięli następujący
członkowie ZOK:
(1) Michał Jeżewski – Przewodniczący,
(2) Andrzej Jurewicz;
(3) Dariusz Ogiński;
(4) Małgorzata Szymańczyk;
(5) Łucja Tałandziewicz, oraz
(6) Anna Ziółkowska,
oraz radni Osiedla Komorowa: Joanna Kowalczyk, Marek Biskot oraz Maciej Polarczyk.
Posiedzenie ZOK otworzył jego Przewodniczący - Pan Michał Jeżewski. Następnie, na posiedzeniu
poruszone zostały następujące kwestie:
1.

Dyskusja o tym, na co przeznaczyć środki z funduszu osiedla na rok 2021
Pani Anna Ziółkowska zgłosiła potrzebę zagospodarowania pomieszczenia na terenie gminy na
cele imprez i spotkań, np.: remiza w Nowej Wsi, restauracja „u Michała” w Komorowie, sala
taneczna na terenie ogródków działkowych przy ul. Turystycznej; ewentualnie namiot
ogrzewany przy Warsztacie. Część środków z funduszu można przeznaczyć na wynajem/
doposażenie takiego miejsca.
Dyskutowano nad koniecznością spotkania z dyrektor ZSO Edytą Pająk w celu ustalenia, czy i w
jakim zakresie będzie możliwe wykorzystanie sal w szkole w okresie IX-XII.2021 r. Zarząd
zdecydował, że Pani Łucja Tałandziewicz spotka się w tej sprawie z panią dyrektor.
Pani Joanna Kowalczyk zgłosiła pomysł, aby co najmniej 30.000 zł przeznaczyć na nasadzenia
drzew oraz krzewów na terenie Osiedla Komorów. Uzgodniono, że Pan Michał Jeżewski ustali z
Panem Wojciechem Grzeniewskim (kierownikiem Referatu Zieleni i Ochrony Środowiska), czy i
w jakich miejscach można dokonać takich nasadzeń.
Padł też pomysł, aby część funduszy przeznaczyć na kosze na odpadki oraz kosze na „psie
sprawy”.
Pan Maciej Polarczyk zgłosił pomysł, aby aktyw lokalny sam dokonał uporządkowania placyku po
starej poczcie i część środków z funduszu zostało wykorzystane na ten cel.
Pan Michał Jeżewski chciałby zorganizować spotkania taneczne dla mieszkańców.

2.

CIK
Pani Joanna Kowalczyk przekazała informację na temat stanu prac nad CIK. Uważa, że trzeba
zabiegać w UG o realizację tego projektu. Projekt jest w starostwie i czeka na wydanie
pozwolenia na budowę.

3.

AMD
Pani Joanna Kowalczyk przekazała informację, że projekt przebudowy AMD opracowany przez
architekta Jakuba Checiaka nie został zaakceptowany przez Maz. Konserwatora Zabytków, który
zgłosił do niego szereg zastrzeżeń. NID też wydał negatywną opinię o tym projekcie. Architekt

Checiak nie chce kontynuować tego projektu, więc najprawdopodobniej nie będzie on
realizowany w tym kształcie.
4.

Nasadzenia na ul. Matejki
Pani Joanna Kowalczyk przedstawiła informację na temat realizacji projektu nasadzeń zieleni na
ul. Matejki. Zgodnie z tą informacją projekt tych nasadzeń poprawiony przez Panią Maję
Popielarską (przy udziale radnej Joanny Kowalczyk oraz przedstawicielek ZOK), został w dużej
mierze zmieniony w UG, i w tej znacznie zmodyfikowanej formie - zrealizowany.

Następnie, Przewodniczący zarządził przerwę w posiedzeniu ZOK do dnia 17.09.2021 r.
*
Po przerwie, posiedzenie było kontynuowane przy udziale dotychczasowego składu ZOK, do którego
dołączyła Pani Małgorzata Wejtko, oraz bez udziału radnych.
W dniu 17.09.2021 r. przedmiotem dyskusji wśród członków ZOK były następujące kwestie:
5.

Propozycje podziału funduszu osiedla do końca 2021 roku oraz fundusz na rok 2022

Pan Dariusz Ogiński poinformował, że łączny koszt organizacji pikniku rodzinnego (25.09) wyniesie
7.750 zł oraz 1.000 zł (balon na uwięzi).
Pani Małgorzata Szymańczyk wystąpiła w Gminie o zaliczkę w wysokości 1.500 zł na zakupy spożywcze
z przeznaczeniem na piknik rodzinny.
Padła propozycja, aby niewykorzystane środki przeznaczone na wydatki przemysłowe wydatkować na
zakup sprzętu nagłaśniającego (np. JBL za kwotę 1.100 zł, resztę przesunąć na nasadzenia drzew).
Zatwierdzono.
Pani Małgorzata Wejtko chciałaby zorganizować warsztaty emisji głosu – 10 spotkań w łącznej cenie
2500 zł, limit 12 osób, oraz kiermasz świąteczny w Warsztacie. Proponuje organizację spotkania
świątecznego dla mieszkańców – koszt 4.400 zł, tańce w kręgu – koszt 250 zł. Zatwierdzono.
Pan Michał Jeżewski zaproponował, aby 4.600 zł brutto przeznaczyć na dofinansowanie koncertu
muzyki sakralnej w wykonaniu chóru pod dyr. Pana Witolda Błaszczyka – Komorowskiego Towarzystwa
Śpiewaczego. Zatwierdzono.
Pani Ania Ziółkowska podjęła się zorganizowania dwóch koncertów dla mieszkańców (w tym 2x 2.000
zł wynajem sali w restauracji „u Michała”, wynajęcie muzyków 2x 5.000 zł, poczęstunek, nagłośnienie,
itp. łącznie w kwocie 18.000 -20.000 zł). Zatwierdzono.
Pan Andrzej Jurewicz chciałby zorganizować teatrzyk dla dzieci w kwocie 1.500 zł za wydarzenie, oraz
zaproponował, aby w przyszłym roku z funduszu osiedla zorganizować konwersacje z native
speaker’em dla młodzieży – zgodnie z wnioskiem Młodzieżowej Rady Gminy. Zatwierdzono.
Pani Łucja Tałandziewicz zaproponowała, aby część funduszy przeznaczyć na uporządkowanie
zaniedbanych terenów osiedla i nasadzenia drzew i krzewów. Zatwierdzono. W przyszłym roku
budżetowym proponuje część środków funduszu wydatkować na wejściówki dla młodzieży na ściankę
wspinaczkową w CKiS w Pruszkowie.
Padła też propozycja, aby część środków przeznaczyć na zawarcie umowy z grafikiem, który będzie
przygotowywał plakaty na cele ZOK.
Uzgodniono, że Pani Małgorzata Szymańczyk dokona stosownych przesunięć środków na powyższe
cele zatwierdzone przez Zarząd, tak, aby było można przygotować stosowną uchwałę w tym zakresie
na zbliżające się Ogólne Zebranie Mieszkańców zaplanowane w dniu 29.09.2021 r.
Następnie dyskutowano nad podziałem środków z funduszu osiedla przyznanego na rok 2022.
Uzgodniono podział tych środków na podobnych zasadach jak w latach ubiegłych.
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