
Protokół ze zdalnej (połączenie telefoniczne) sesji nr LII/21
 Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

z dnia  2 lutego 2021r.
Godz. 18:50

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 13 radnych:  Andrejewicz Władysław, Bańcerowska Katarzyna, Bies Czesław, Czerwiński
Piotr, Daleszyńska Anna, Dolot Oskar, Kostrzewa-Żołnierz Maria, Malicki Jakub, Matolicz Krzysztof, Pławnicka
Janina, Purzyc Alina, Szumielewicz Marta, Zajączkowska Bożena.

Ad. II  Przyjęcie porządku obrad
Anna  Daleszyńska poprosiła  o  dodanie  do  „Spraw  Zarządu”  uchwał  wraz  załącznikami,  które  przesłała
wcześniej mailem wszystkim radnym.  Punkt dodano, zmodyfikowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. III   Informacje Zarządu
Anna Daleszyńska przedstawiła projekty uchwał:

1. Ze względu na pandemię nastąpiła zmiana charakteru niektórych wydarzeń, działań społecznych.

Uchwałą LII/ 262 / 21 przyjęto sprawozdania z działań społecznych w 2020r.: Sportowy Grabiszynek, Klub
Seniora, wraz z załącznikami
Głosowano jednogłośnie

2. Sprawozdanie  z  działalności  samorządu,  przygotowane  przez  Annę  Daleszyńską,  zostało  przesłane
radnym mailem, w załączeniu treść. Każda realizacja zadań wymagała dostosowania się do obostrzeń
albo zmiany formy działań. Uwag i pytań radnych nie było.

Uchwałą LII/ 263 / 21 przyjęto roczne sprawozdanie z działalności samorządu
Głosowano jednogłośnie

3. Wykonanie planu finansowego zostało przesłane mailem wszystkim radnym tydzień temu. Wszystkie
środki zostały wydane na działania dla mieszkańców. Uwag nikt nie zgłosił. 

Uchwałą LII/ 264 / 21 przyjęto wykonanie planu finansowego 2020
Głosowano: „za”- 12 osób, „wstrzymał się”- 1 osoba, „przeciw”- 0 osób

4. Plan wydatków na 2021 zaproponowano na bazie wcześniejszych doświadczeń. Jeśli będzie potrzeba
zmian- można je dokonać na bieżąco, dotyczy to nowej kadencji.  W tej  chwili  środki przyznane na
działalność  RO  to  42900zł.  Anna  Daleszyńska  z  Marią  Kostrzewą-Żołnierz  przygotowały  wnioski  o
dofinansowanie dodatkowych zadań społecznych. Jeśli zostaną zaopiniowane pozytywnie- dodatkowe
środki zostaną dodane do puli finansów RO. 
Uwag i pytań radnych nie było. 

Uchwałą LII/ 265 / 21 przyjęto plan finansowy na 2021r.
Głosowano: „za”- 12 osób, „wstrzymał się”- 1 osoba, „przeciw”- 0 osób

5. Wnioski  o  przyznanie  dodatkowych  środków  na  realizację  zadań  społecznych  Mikołajki,  Wigilia,
Aktywnie  na  Grabiszynku,  Sportowy  Grabiszynek  napisały:  Anna  Daleszyńska,  Maria  Kostrzewa-
Żołnierz



Uchwałą LII/ 266 / 21 przyjęto  realizację zadań społecznych w 2021 zgodnie z załącznikiem
Głosowano jednogłośnie

6. Wniosek  o  przyznanie  środków dla  zadania  społecznego Klub  Seniora  Anna Daleszyńska złożyła  w
wymaganym terminie. Obecnie formalnie wymagana jest aktualizacja zadania.

Uchwałą LII/ 267 / 21 przyjęto  aktualizację zadania społecznego Klub Seniora
Głosowano jednogłośnie

7. Ze względu na częste parkowanie w niedozwolonym miejscu na ulicy Blacharskiej, co uniemożliwia
autobusom skręt i swobodny przejazd- ZO proponuje uchwałę, by ograniczyć nieprawidłowości

Uchwałą LII/ 268 / 21 przyjęto  uchwałę w sprawie nieprawidłowego parkowania na Blacharskiej
Głosowano jednogłośnie

8. Zarząd Osiedla na koniec roku w podziękowaniu za pracę przygotował wszystkim radnym upominek z
gadżetami reklamowymi oraz wejściówką do cukierni. Za podarunek podziękowali:  Alina Purzyc  oraz
Oskar Dolot.

Ad. IV   Omówienie tematów komisji i Klubu Seniora

1. Komisja Infrastruktury- Oskar Dolot przedstawił sprawy, którymi obecnie zajmuje się komisja, mailowo
wcześniej przesłał aktualną tabelę z tematami.

Racławicka-spowolnienie ruchu- kolejne pismo w przygotowaniu (Katarzyna Bancerowska)

Żeglarska- nieprawidłowe parkowanie, ruch jednostronny- ankieta w przygotowaniu (Katarzyna Bancerowska)

Inżynierska- remont chodnika- pismo w przygotowaniu (Oskar Dolot)- dodano remont chodników przy Różanej

Park- kałuże- pismo przygotowane (Katarzyna Bancerowska)

Rymarska-Racławicka-  budowa  chodnika-  prośba  o  uwzględnienie  w  budżecie  na  przyszłe  lata,  pismo
przygotowane (Katarzyna Bancerowska)

2. Komisja Bezpieczeństwa- Jakub Malicki poinformował, że:

-   brak  klapy  od  studzienki  przy  Rymarskiej  34B  został  zgłoszony  do  spółdzielni,  na  co  Alina  Purzyc
odpowiedziała, że należy temat zgłosić do operatora, a nie do spółdzielni,

- opinia komisji w sprawie sprzedaży alkoholi przy Grabiszyńskiej 240, w pizzerii Il Tramonto jest pozytywna

Uchwałą LII/ 269 / 21 zaopiniowano pozytywnie sprzedaż alkoholi w punkcie przy Grabiszyńskiej 240 

Głosowano: „za”- 10 osób, „wstrzymały się”- 3 osoby, „przeciw”- 0 osób

3. Klub Seniora- Bożena Zajączkowska poinformowała, że nie ma zmian w działalności Klubu Seniora, czyli
Seniorzy nie spotykają się, czekają aż epidemia wystopuje, wówczas podejmą działania.

Ad. V   Zapytania i wolne wnioski

Maria Kostrzewa-Żołnierz poinformowała, że obecnie prowadzona wycinka drzew w parku jest prowadzona na
podstawie prawomocnych decyzji, zatwierdzona przez ZZM oraz Konserwatora. Prace są konsultowane z Radą
Parku, ustalane jest również pozostawienie i lokalizacja kłód po ściętych drzewach.



Ad. VI  Przyjęcie protokołuz poprzednich sesji

Uchwałą LII/ 270 / 21 przyjęto protokół LI z dnia 5 stycznia 2021r.
Głosowano „za”- 10 osób, „wstrzymały się”- 3 osoby, „przeciw”-0 osób

Ad. VII  Wyznaczenie terminu kolejnych obrad.

Kolejne obrady wyznaczono na 2 marca o godzinie 18:30

Ad. VIII Zamknięcie obrad

Na tym obrady zakończono i zamknięto.

                                           Prowadził:
 Przewodniczący  RO Grabiszyn-Grabiszynek

                                                                                                         Krzysztof Matolicz                          

Protokowała:
Sekretarz  RO Grabiszyn-Grabiszynek
Katrzyna Bańcerowska


