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

z dnia  5 stycznia 2021r.
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 10 radnych:  Andrejewicz Władysław, Bańcerowska Katarzyna, Daleszyńska Anna, Dolot
Oskar,  Kostrzewa-Żołnierz  Maria,  Malicki  Jakub,  Matolicz  Krzysztof,  Pławnicka  Janina,  Purzyc  Alina,
Zajączkowska Bożena.

Ad. II  Przyjęcie porządku obrad
Anna  Daleszyńska poprosiła  o  dodanie  do  „Spraw  Zarządu”  punktu  dotyczącego  sprawozdań  z  zadań
społecznych. Punkt dodano, zmodyfikowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. III   Informacje Zarządu
Anna Daleszyńska przedstawiła sprawozdania z zadań społecznych: 
Aktywnie na Grabiszynku (zajęcia z jogi dla mieszkańców), Osiedlowy Klub Sportowy (warsztaty rolkarskie),
Wigilia ( paczki dla potrzebujących), Mikołajki (spektakle mikołajkowe w 3 przedszkolach), Centrum Osiedlowe
( różnorodne warsztaty dla dzieci), Fundusz Czasu Wolnego, Chór (warsztaty dla chóru przy SP 82, śpiewniki
dla chór przy DK Bakara), Festyn online. Zgodnie z załącznikami do uchwały.

Ze względu na covid organizacja zadań wymagała spełnienia wielu nowych reguł i obostrzeń, niektóre 
planowane zadania (Dziecinada i Piknik Sportowy) nie mogły się odbyć. Przy części zadań zarząd osiedla 
zmienił formę realizacji tj. zamiast wydarzeń o charakterze piknikowym zostały wykonane nasadzenia na 
skwerze przy  Blacharskiej, na ul. Inżynierskiej, al. Pracy. Fotorelacje z zadań są dostępne na fb i www.

Uchwałą LI/ 257 / 21 przyjęto sprawozdania z działań społecznych w 2020r.
Głosowano jednogłośnie

Ad. IV   Omówienie tematów komisji i Klubu Seniora

1. Komisja Infrastruktury- Oskar Dolot przedstawił sprawy, którymi obecnie zajmuje się komisja- 16 spraw
zgodnie z tabelą, którą wcześniej wysłał radnym na maila.

2. Komisja  Bezpieczeństwa-  Jakub  Malicki poinformował,  że  rozmawiał  z  właścicielką  Żabki  przy
Blacharskiej o aktach wandalizmu w okolicy, których przyczyną jest spożywanie alkoholu na przystanku MPK
oraz  boisku  SP  82.  Właścicielka  zgłasza  sprawy  Policji,  pracownicy  boją  się  zwracać  uwagę  osobom
nietrzeźwym.

Uchwałą LI/ 258 / 21 zaopiniowano pozytywnie sprzedaż alkoholi w punkcie przy Nasturcjowej 

Głosowano: „za”- 6 osób, „wstrzymał się”- 3 osoby, „przeciw”- 1 osoba

Uchwałą LI/ 259 / 21 zaopiniowano pozytywnie sprzedaż alkoholi w punkcie przy Hallera 200.

Głosowano: „za”- 5 osób, „wstrzymał się”- 2 osoby, „przeciw”- 3 osoby

3. Klub Seniora- Bożena Zajączkowska poinformowała, że klub spotyka się online, część środków została
przeznaczona na zakup drobnych upominków. Sprawozdanie z działalności prześle niebawem.

Ad. V   Zapytania i wolne wnioski

Alina Purzyc złożyła wniosek, by przyznać diety radnym.



Ad. VI  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji

Uchwałą LI/ 260 / 21 przyjęto protokół XLIX z dnia 8 grudnia 2020r.
Głosowano jednogłośnie

Uchwałą LI/ 261 / 21 przyjęto protokół XL z dnia 22 grudnia 2020r.
Głosowano jednogłośnie

Ad. VII  Wyznaczenie terminu kolejnych obrad.

Kolejne obrady wyznaczono na 26 stycznia 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


