
Protokół z 8/21 posiedzenia (zdalnego)
 Zarządu Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

z dnia  15 sierpnia 2021r.

Na posiedzeniu odniesiono się do porządku obrad:
Ad. I     
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Zarządu Osiedla- Anna Daleszyńska.  W posiedzeniu wzięli 
udział  wszyscy członkowie Zarządu:  Bańcerowska Katarzyna,Bieś Czesław, Daleszyńska Anna,  
Kosztrzewa-Żołnierz Maria,  Pławnicka Janina

Ad. II
Przyjęto jednogłośnie porządek obrad.

Ad. III
W odpowiedzi na wniosek WIM podjęto uchwałę w sprawie ul. Kreślarskiej

Uchwałą  16/21   zaopiniowano  pozytywnie  wprowadzenie  ruchu  jednokierunkowego  na  ul.
Kreślarskiej.
Głosowano jednogłośnie.

Ad. IV
Omówiono projekt drogi dla pieszych i rowerzystów na al. Hallera po stronie północnej, na odcinku
od skrzyżowania z ul. Mielecką do wyjazdu przy nr 157a

Uchwałą  17/21   zaopiniowano  pozytywnie  proponowane  rozwiązanie  wprowadzenia  ciągu
rowerowo-pieszego
Głosowano jednogłośnie.

Ad. V
Anna Daleszyńska  przedstawiła  wniosek  o dofinansowanie  albumu „Park  Grabiszyński”.  Projekt
rozpoczął się w ubiegłym roku. Stwierdziła, że w kolejnym porozumieniu należy ustalić minimalną
ilość egzemplarzy, która zostanie przekazana RO.

Uchwałą 18/21  zaopiniowano pozytywnie dofinansowanie publikacji „Park Grabiszyński”
Głosowano „za”- 4 osoby, „wstrzymał się”- 1 osoba, „przeciw”- 0

Ad. VI
Anna Daleszyńska poinformowała, że zapytanie do ZDiUM zostało wysłane, sprawa jest w toku. Po
sezonie urlopowym zostanie  podpisane porozumienie z SP 82. 

Uchwałą 19/21  zaopiniowano pozytywnie zakup serca na nakrętki dla Hospicjum w lokalizacji ul.
Blacharska w partnerstwie z SP 82
Głosowano jednogłośnie.

Ad. VII
Uchwałą 20/21  przyjęto protokół 7/21
Głosowano jednogłośnie.
Uchwałą 21/21  przyjęto protokół 8/21
Głosowano jednogłośnie.



Ad. VIII
Anna Daleszyńska odczytała pisma do wysłania. 
Nowe sprawy:

– sklep całodobowy- hałas przy Tarasach
– monopolowy- działalność gastronomiczna
– parkowanie aut na Hallera 87-103

Anna Daleszyńska zrelacjonowała ustalenia z ZZM co do nasadzeń. 
Ruszają  zapisy  na  zajęcia  jogi  skierowane  dla  naszych  mieszkańców.  Pod  koniec  wakacji-
kontynuacja zajęć dla dzieci.

Ad. IX
Kolejne spotkanie zostanie wyznaczone wg potrzeb.
Ad. X
Przewodnicząca Zarządu- Anna Daleszyńska zamknęła obrady.

               Prowadziła:
Anna Daleszyńska
Przewodnicząca Zarządu        

             Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek  
 

                   
Protokowała:
Katarzyna Bancerowska
Sekretarz Osiedla


