
Protokół ze zdalnej (połączenie telefoniczne) sesji nr XLIX/20
 Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

z dnia 8 grudnia 2020r.
Godz. 18:30

Na sesji  odniesiono się do porządku obrad:

 Ad. I  Otwarcie obrad
Sesję otworzył przewodniczący RO Grabiszyn-Grabiszynek, Krzysztof Matolicz. Stwierdził  quorum. 
W sesji wzięło udział 12 radnych:  Andrejewicz Władysław, Bańcerowska Katarzyna, Bieś Czesław, Czerwiński
Piotr, Daleszyńska Anna, Dolot Oskar, Kostrzewa-Żołnierz Maria, Malicki Jakub, Matolicz Krzysztof, Pławnicka
Janina, Purzyc Alina, Zajączkowska Bożena.

Ad. II  Przyjęcie porządku obrad
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. III   Informacje Zarządu
Anna Daleszyńska poinformowała, że sprawozdanie finansowe zostało przesłane radnym mailem z prośbą o
zapoznanie  się.  W  dalszym  ciągu  jest  spora  kwota  zaplanowana  na  wydatki,  kwota  w  większości  będzie
wydana  na  realizację  zaplanowanych  projektów,  z  uwzględnieniem  obostrzeń  covidowych,  nadwyżka
zarezerwowana  na  media  jest  nie  do  przesunięcia.  Są  zaplanowane  środki  na:  paczki  (wigilia),  koszty
administracyjne i promocję. Uwag nie było.
Anna Daleszyńska przedstawiła:
        1. wnioski o dofinansowanie:
- Muzeum Miejskie – wycofuje się z projektu.
- Biblioteka prosi o wsparcie – z info od skarbnika nie ma możliwości zakupu wyposażenia jednostce miejskiej.
- Wniosek Społecznej Rady Parku o dofinansowanie albumu o Parku Grabiszyńskim.
        2. Projekty społeczne opracowane przez zarząd:
- Konkurs świąteczny na zdjęcie dekoracji świątecznych – nagrody: vouchery w lokalnych cukierniach.
- Paczki świąteczne w przygotowaniu, około 40 sztuk.
- Projekt dla osiedlowych przedszkoli i szkół - zostały zakupione lampy bakteriobójcze, dozowniki bezdotykowe 
do dezynfekcji.
- Mikołajki w 3 publicznych przedszkolach osiedlowych – sfinansowano przedstawienia i wizytę Mikołaja oraz 
poczęstunek, gadżety dla wszystkich dzieci.
Uwag nie było.

Uchwałą XLIX/ 249 / 20 przyjęto aktualizację planu wydatków na 2020
Głosowano jednogłośnie

Uchwałą XLIX/ 250 / 20 przyjęto aktualizację zadania społecznego Klub Seniora na rok 2020
Głosowano jednogłośnie

Uchwałą XLIX/ 251 / 20 przyznano dietę w wysokości 1000zł. Skarbniczce- Marii Kostrzewie-Żołnierz
Głosowano „za”- 7 osób, „wstrzymał się”- 3 osoby, „przeciw”- 2 osoby

Ad. IV Omówienie tematów komisji i Klubu Seniora
1. Komisja  ds.  Infrastruktury  i  Ochrony  Środowiska-  przewodniczący  komisji  Oskar  Dolot przedstawił

sprawy zgodnie z załącznikiem.
2. Komisja ds. Bezpieczeństwa, Usług i Handlu- Jakub Malicki  odczytał projekt uchwały komisji opiniujący

pozytywnie sprzedaż alkoholi:



Uchwałą XLVI/ 252 / 20 zaopiniowano pozytywnie wniosek na sprzedaż alkoholi w punkcie „Żabka” przy ul.
Inzynierskiej 51/U30
Głosowano  „za”- 10 osób, „wstrzymał się”- 1 osoby, „przeciw”- 1 osoba

Ad. V  Zapytania i wolne wnioski

Ad. VI   Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji

Uchwałą XLV/ 253 / 20 przyjęto protokół  z sesji XLVI/20, która odbyła się w dniu  24 listopada 2020
Głosowano jednogłośnie

Uchwałą XLV/ 254 / 20 przyjęto protokół  z sesji XLVII/20, która odbyła się w dniu  30 listopada 2020
Głosowano jednogłośnie

Uchwałą XLV/ 255 / 20 przyjęto protokół  z sesji XLVIII/20, która odbyła się w dniu  7 grudnia 2020
Głosowano „za”- 10 osób, „wstrzymał się”- 2 osoby, „przeciw”- 0 osób.

Ad. VIII  Wyznaczenie kolejnych obrad

Kolejne obrady wyznaczono na 5 stycznia 2021 o godzinie 18:30 w formie zdalnej.

Ad. IX  Zamknięcie obrad

Na tym obrady zakończono i zamknięto.

                                           Prowadził:
 Przewodniczący  RO Grabiszyn-Grabiszynek

                                                                                                         Krzysztof Matolicz                          

Protokowała:
Sekretarz  RO Grabiszyn-Grabiszynek
Katrzyna Bańcerowska


