PROTOKÓŁ NR 5/2019
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OSIEDLA KOMORÓW
w dniu 27.08.2019 r.
Kolejne posiedzenie Zarządu Osiedla Komorów („ZOK”) odbyło się w Komorowie w dniu 27 sierpnia
2019 r.
W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie ZOK:
(1) Michał Jeżewski – Przewodniczący,
(2) Andrzej Jurewicz;
(3) Dariusz Ogiński;
(4) Małgorzata Szymańczyk,
(5) Łucja Tałandziewicz,
(6) Małgorzata Wejtko,
(7) Anna Ziółkowska,
a także gość Pani Małgorzata Pachecka - Wójt Gminy Michałowice.
Posiedzenie ZOK otworzył jego Przewodniczący - Pan Michał Jeżewski. Następnie, na posiedzeniu
poruszone zostały następujące kwestie:
1.

Uzgodnienie przez ZOK podziału funduszu przyznanego przez Gminę na działalność świetlicy
kulturalnej w Komorowie (Warsztat) poza funduszem sołeckim

Pani Małgorzata Szymańczyk przedstawiła zasady wydatkowania powyższych środków przez ZOK.
Zgodnie z informacją uzyskaną w UG Michałowice, do dyspozycji ZOK na działalność świetlicy
kulturalnej – Warsztatu - do końca roku 2019 Gmina przeznaczyła następujące środki:
(1)
(2)
(3)
(4)

umowy zlecenia – 8.000 zł - w całości przeznaczone na wynagrodzenie za sprzątanie sal;
zakupy 3.000 zł (z przeznaczeniem na zakup dodatkowych krzeseł i szafek);
zakupy spożywcze – 1.000 zł; oraz
usługi związane z działalnością kulturalną – 9.000 zł.

ZOK zdecydował o następującym podziale środków wskazanych w punktach (2) – (4):
A.d. (2) środki na wyposażenie Warsztatu w kwocie 3.000 zł; z tych środków Zarząd zamierza kupić 3
szafki na przechowanie wyposażenia, jednorazowe naczynia i sztućce, czajnik elektryczny i
warnik oraz tace do podawania napojów i serwetki; z tego, co zostanie - dokupimy krzesła.
Pan Michał Jeżewski podjął się dokonania powyższych zakupów.
A.d. (3) z przyznanej kwoty 1.000 zł ZOK wydał już 300 zł na organizację potańcówki w dniu
26.08.2019 r.; pozostało 700 zł; z tej kwoty planowane są zakupy spożywcze na dwa
spotkania taneczne (2 X 350 zł) (na jedzenie i napoje);
A.d. (4) 9.000 zł – na działalność kulturalną i usługi; z tych środków Zarząd zamierza wydać na
organizację zajęć ceramiki dla dzieci w wieku 6-12 lat - 6 spotkań x 450 zł plus VAT, tj. 553,5 zł
x 6 = 3.321 zł brutto; kolejne 2.800 zł Zarząd zamierza przeznaczyć na organizację dwóch
wieczorów z muzyką na żywo dla mieszkańców.
2.

Sprawy przedstawione przez Panią Wójt
Pani Wójt przedstawiła informację nt. najistotniejszych spraw, jakimi aktualnie się zajmuje.

Pani Wójt przedstawiła także projekt nasadzeń zieleni (drzew i krzewów) na pl. Markowiczów w
Komorowie – w związku z usunięciem w tym miejscu drzew.
Członkowie ZOK rozmawiali też z Panią Wójt na temat procedury realizacji przez pracowników
UG spraw, które zostały zgłoszone przez Zarząd. Sprawy takie traktowane są jako kwestie do
wykonania. Należy zgłaszać się do kierownika określonego referatu w UG, aby dowiedzieć się, na
jakim etapie jest sprawa, którą zgłosiliśmy e-mailem na sekretariat.
3.

Wykorzystanie funduszu sołeckiego przez ZOK
ZOK zdecydował o wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego, jakie pozostały do końca 2019
r. w następujący sposób: Pani Małgorzata Szymańczyk dokona przeniesienia 1.700 zł z pozycji
4110/7 budżetu do pozycji 4170/9 oraz zdecydowano o przeniesieniu 100 zł z poz. 4120/6 do
pozycji 4170/9.
Następnie, ZOK zdecydował o przeznaczeniu 2.500 zł na zorganizowanie cyklicznych zajęć
filmowo-teatralnych i animacji kulturalnej dla dzieci, w Warsztacie, w każdą sobotę po południu.
Dokonano zatwierdzenia wynagrodzenia dla Pani Kamili Kuny na prowadzenie warsztatów
plastycznych w okresie 09-12. 2019 r. w kwocie 2.880 brutto.
ZOK zdecydował o przeznaczeniu 3.000 zł na organizację warsztatów fotograficznych, w co drugi
piątek lub we środy, w Warsztacie.
Na taniec latino solo ZOK zdecydował o przeznaczeniu kwoty 1.500 zł brutto, na taniec dla
młodzieży – 1.300 zł brutto oraz na zumbę – 1.625 zł brutto.
Ponadto, zdecydowano o przeznaczeniu kwoty 1.200 zł brutto na organizację zajęć pilatesu oraz
kwoty 1.260 zł brutto na kontynuację zajęć pt. zdrowy kręgosłup.
Na przygotowanie imprezy bożonarodzeniowej zdecydowano przeznaczyć 3.000 zł (wydarzenia
kulturalne).
Środki niezbędne na organizację klubu filmowego zapewnione w następujący sposób: licencja
została opłacona w kwocie 1.660 zł do maja 2020 r. oraz na przygotowanie pokazów - (umowa
zlecenia) 300 zł x 8 = łącznie 2.400 zł.
Na potrzeby sekcji komunikacji przeznaczono kwotę 2.700 zł, w tym na przygotowanie listu
(Małgosia Wejtko) i zlecenie doręczenia go mieszkańcom.
Zdecydowano o przeznaczeniu kwoty 2.070 zł na warsztaty kulinarne dla dzieci [działalność
kulturalna].
Na zakup koszulek sportowych dla członków ZOK na imprezę Aktywny Komorów wykorzystane
zostaną środki z koszyka zakupów przemysłowych – 7 koszulek x 70 zł = 490 zł.
Jeżeli chodzi o zakupy związane z działalnością warsztatów i zajęć dla mieszkańców ZOK
zdecydował o przeznaczenie na organizację imprezy świątecznej bożonarodzeniowej dla
mieszkańców – 1.000 zł na zakupy spożywcze (przesuwamy je z pozycji 4210/8 do pozycji
4220/7). Z pozostałych środków, tj. 1.000 zł ZOK zdecydował o wyrobieniu i zakupie 5
kompletów kluczy do Warsztatu: 5x70 zł = 350 zł – Pani Anna Ziółkowska podjęła się ich
wyrobienia, 200 zł na zakup dodatkowych takerów oraz 450 zł – na zakup ozdób świątecznych i
zastawy stołowej.

Na tym posiedzenie ZOK zakończono. Przewodniczący Zarządu zaprosił jego członków na następnie
posiedzenie wyznaczając jego termin na dzień 10. września 2019 r. godz. 18:30.

Protokół sporządziła Łucja Tałandziewicz
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