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

z dnia  2 marca 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  oraz  Krystyna  Zagórna,  która  złożyła
ślubowanie.

Ad. II  Przyjęcie porządku obrad
Alina Purzyc zwróciła się z prośbą o dodanie do porządku obrad punktu o przyznaniu diety dla  Krzysztofa
Matolicza, uznano, że może zgłosić taki punkt w wolnych wnioskach. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. III  Sprawy organizacyjne
Krystyna Zagórna złożyła ślubowanie radnego, które odczytał  Krzysztof Matolicz.  Maria Kostrzewa-Żołnierz
zwróciła uwagę, że należy podjąć uchwałę. Przewodniczący zapewnił, że taka uchwała nie jest konieczna. 

Ad.IV Informacje Zarządu
Anna Daleszyńska zdała relację ze spotkań, w których uczestniczyła:

1. Spotkanie z urzędnikami dotyczące spraw osiedla,  w którym wzięli  udział:  Bancerowska Katarzyna,
Daleszyńska  Anna,  Kostrzewa-Żołnierz  Maria,  Matolicz  Krzysztof.  Anna  Daleszyńska przedstawiła
radnym tematy spotkania (wcześniej  przesłane wszystkim radnym i urzędowi mailem) i  odpowiedzi
urzędników. Notatka zostanie sporządzona przez urzędników i przekazana RO. 

2. Spotkanie  z  WCRS-  przedstawiono tryb  funkcjonowania  rad po kwietniu,  23.04  wygasają  mandaty
radnych. Od maja do wyborów będą działały zarządy zgodnie z kompetencjami statutowymi, w tym
realizują budżet. Wybory są zaplanowane na 17.10.21 zależnie od sytuacji pandemii. 

3. Przedstawiła  treść  uchwały,  zaznaczając,  że  zadania  społeczne  Aktywnie  na Grabiszynku,  Sportowy
Grabiszynek będą realizowane przez zarząd zgodnie z sytuacją i aktualnymi obostrzeniami dotyczącymi
pandemii. Pytań nie było.

Uchwałą LIII/ 271 / 21 przyjęto aktualizację zadań społecznych 2021
Głosowano jednogłośnie

Ad. V   Omówienie tematów komisji i Klubu Seniora

Komisja Infrastruktury- Oskar Dolot przedstawił sprawy, którymi obecnie zajmuje się komisja:

• poparcie inicjatywy budowy lodowiska: ustalono jednogłośnie, że uchwały nie będziemy podejmować,
gdyż sprawa nie dotyczy naszego osiedla,

• plaża- szczegóły zostały przesłane w poniedziałek, komisja przygotuje rekomendację na kolejną sesję,

Maria Kostrzewa-Żołnierz dodała, że propozycja plaży przy pętli oporowskiej została w ubiegłym roku
zaopiniowana negatywnie.

Uchwałą LIII/ 272 / 21 w sprawie zmiany organizacji komunikacji autobusowej zaopiniowano negatywnie
przedstawione propozycje 
Głosowano jednogłośnie



Komisja Bezpieczeństwa- Jakub Malicki przedstawił:

• opinia komisji w sprawie biegu jest pozytywna

Uchwałą LIII/ 273 / 21 w sprawie organizacji Biegu Trzech Wzgórz zaopiniowano projekt pozytywnie
Głosowano jednogłośnie

• wybór Lidera Przeciwpowodziowego: zgłoszono 2 kandydatury:  Bieś Czesław, Malicki Jakub.

Głosami 7:5 liderem został wybrany Czesław Bieś.

Klub Seniora- Bożena Zajączkowska poinformowała, że  sytuacja bez zmian, spotkania zdalne.

Ad. VI   Zapytania i wolne wnioski

1. Czesław  Bieś zwrócił  uwagę,  że  zgodnie  ze  statutem  r.15,  par.71,  pkt.1  konieczna  jest  uchwała  o
wstąpieniu nowego radnego.

2. Alina Purzyc zawnioskowała o przyznanie diety Krzysztofowi Matoliczowi w wysokości 1000zł.za całą
kadencję,  gdyż do tej  pory nie dostał  nic,  zaś  w ubiegłym roku dietę otrzymała  Maria Kostrzewa-
Żołnierz. O przyznaniu diety mówiła już na sesji wcześniej.

Anna  Daleszyńska uważa,  że  diety  uznaniowe  powinny  być  przyznawane  sprawiedliwie  wg  kryteriów  za
zaangażowanie radnych w pracę na rzecz osiedla; zwróciła uwagę, że sprawozdania z działalności samorządu
są przyjmowane na sesjach bez uwag, można w nich sprawdzić kto i na ile angażował się w działania rady. ZO
prezentuje sprawozdania raz na kwartał. 

Pod  koniec  roku  2020  radni  zadecydowali  o  przyznaniu  diety  skarbnikowi  za  wymagającą  pracę  obsługi
finansowej  osiedla,  w tym zadania społecznego Świetlica Osiedlowa oraz wielu innych zadań społecznych
organizowanych  przez  zarząd  osiedla.  Przypomniała,  że  diety  z  lat  2017-2020  były  przeznaczane  na
zorganizowane przez zarząd warsztaty dla uczniów SP nr 82 i 109 z pierwszej pomocy oraz na wyposażenie
bibliotek  szkolnych.  W  sprawie  wniosku  o  zwrot  poniesionych  kosztów,  o  które  wnioskuje  Alina  Purzyc
-skarbnik w poprzednich latach nie otrzymała żadnych  dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów
przez  Krzysztofa  Matolicza. Wszyscy  radni,  którzy  pisemne  rozliczenie  przedstawili  nie  mieli  problemu  z
odzyskaniem kosztów. Maria Kostrzewa-Żołnierz potwierdziła, że dokumenty nie wpłyneły.

Krzysztof Matolicz odpowiedział, że jeśli dostanie 300zł to przeznaczy je na kawiarenkę, ale już dawno pogodził
się, że zwrotu nie dostanie i nie liczy na te pieniądze, a zestawienie kosztów przedstawiał.

Katarzyna Bancerowska zawnioskowała, by Alina Purzyc przygotowała zestawienie tegorocznych prac, za które
proponuje przyznać Krzysztofowi Matoliczowi dietę. Możliwe, że Krzysztof podejmuje działania, o których nie
wiemy.  Działania z  lat  poprzednich były  uznawane w latach poprzednich,  zgodnie z  budżetem. Wydatki  z
budżetu tegorocznego dotyczą działań tegorocznych. Alina Purzyc powiedziała, że przygotuje.

3. Marta  Szumielewicz zwróciła  się  z  prośbą  o  przesłanie  grafiku  dyżurów  radnych,  gdyż  chciałaby
wypełnić swój obowiązek, a nie wie kiedy wypada jej dyżur.

4. Bożena Zajączkowska zwróciła się z prośbą o sprawne przeprowadzanie sesji  i  nierozwlekanie jej w
czasie ze względu na trudności związane z połączeniem telefonicznym udostępnianym przez skype.

Ad. VII  Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji

Uchwałą LII/ 270 / 21 przyjęto protokół LI z dnia 5 stycznia 2021r.
Krystyna Zagórna wstrzymała się od głosu. Pozostałe głosy: „za”.

Ad. VIII  Wyznaczenie terminu kolejnych obrad.

Kolejne obrady wyznaczono na 6 kwietnia o godzinie 18:30

Ad. IX Zamknięcie obrad



Na tym obrady zakończono i zamknięto.

                                           Prowadził:
 Przewodniczący  RO Grabiszyn-Grabiszynek

                                                                                                         Krzysztof Matolicz                          

Protokowała:
Sekretarz  RO Grabiszyn-Grabiszynek
Katrzyna Bańcerowska


