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

z dnia 6 października 2020r.
Godz. 17:30

Na sesji  odniesiono się do porządku obrad:

 Ad. I  Otwarcie obrad
Sesję otworzył przewodniczący RO Grabiszyn-Grabiszynek, Krzysztof Matolicz. Stwierdził  quorum. 
W sesji wzięli udział radni:   Bańcerowska Katarzyna, Bieś Czesław, Czerwiński Piotr, Daleszyńska Anna, Dolot
Oskar, Jędrysiak Henryk, Malicki Jakub, Matolicz Krzysztof, Pławnicka Janina, Zajączkowska Bożena.

Ad. II  Przyjęcie porządku obrad
Krzysztof Matolicz odczytał porządek obrad.
Anna Daleszyńska zwróciła uwagę,  że porządek obrad ma być konsultowany z zarządem, wniosła także o
dyscyplinę czasową. Bożena Zajączkowska dodała, że porządek został przesłany o 2 w nocy i w ciągu dnia nie
miała czasu się z nim zapoznać.
Zmieniono treść porządku usuwając projekt pierwszej uchwały i zmieniając numery kolejnych.
Głosowano za przyjęciem zmienionego porządku obrad- jednogłośnie.

18:01- Janina Pławnicka dołączyła do sesji.

Ad. III   Informacje Zarządu
1. Anna Daleszyńska odczytała uchwałę XLIII/232/20

Uchwałą XLIII/ 232 / 20 przyjęto aktualizację planu wydatków budżetowych na rok 2020 
Głosowano jednogłośnie

2. Anna Daleszyńska przedstawiła opracowane wnioski na priorytetowe zadania społeczne w roku 2021:
Festyn społeczny (zadanie w plenerze), Chór (kontynuacja zadań z tego roku- do wsparcia inne chóry),
Klub Seniora (do obserwacji jak rozwój epidemii pozwoli na realizację zadań).

Uchwałą XLIII/ 233 / 20 przyjęto zadania społeczne priorytetowe na rok 2021

Głosowano: „za”- 9 osób. „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 1 osoba
3. Organizacja festynu w 2021.

Uznano, że propozycja Krzysztofa Matolicza organizacji festynu w marcu, tuż przed końcem kadencji, nie jest 
dobrym pomysłem. Tradycyjnie, od lat, festyn odbywa się w maju/czerwcu i należy tak to zostawić, tym 
bardziej, że epidemia się szybko rozwija. 

4. Organizacja festynu zaplanowanego na 24.10
Anna  Daleszyńska zwróciła  uwagę,  że  4  września  prosiła  Krzysztofa  Matolicza (koordynatora)  mailowo  o
doprecyzowanie  informacji  dotyczących  organizacji  festynu  online,  zapytała  również  czy  festyn  będzie
zrealizowany w tym roku, gdyż nastąpiła trzecia zmiana terminu. Koordynator odpowiedział, że organizacja
nastąpi. Konferansjerami będą 2 osoby spoza rady, które wcześniej prowadziły festyny.
Promocja festynu online nie jest konieczna dużo wcześniej,  gdyż adresaci reklam mogą o nich zapomnieć,
działania wystarczy podjąć kilka dni przed wydarzeniem.
Oferty na usługę nagrywania i montażu Krzysztof Matolicz wysłał radnym w trakcie sesji, o godzinie 18:21, na
co zwróciła uwagę  Katarzyna Bancerowska i przekazała, że oferty zostały złożone dziś w okolicy godziny 17
przez Echo24 oraz Bartosza Senderka na bardzo rozbieżne kwoty, co może świadczyć o źle sformułowanym
zapytaniu ofertowym.
Anna Daleszyńska zwróciła się z prośbą do Krzysztofa Matolicza, by przygotował i wyjaśnił tematy niezbędne
do organizacji wydarzenia i przesłał odpowiedzi drogą mailową: 



– nagrody  przewidziane  dla  uczestników-  regulamin,  zasady  przyznawania  nagród-  konieczne  dla
transparentności,

– RODO- zgodność z zasadami i przepisami,
– COVID- zgodność z wytycznymi i obostrzeniami,
– dane organizacyjne,
– program wydarzenia,
– poprawione dane finansowe.

Anna Daleszyńska zapytała na kiedy będzie to przygotowane. Ustalono, że do 12 października. Dodała także, że
po odpowiedzi na powyższe pytania należy wystąpić do dyr. Feliks o zgodę na zmianę charakteru wydarzenia i
po  jej  otrzymaniu  można  przystąpić  do  formalnej  realizacji  zadania  (uchwała,  umowy,  organizacja).
Zawnioskowała również o przesłanie odpowiednio wcześniej nagranego materiału do zapoznania się tak, żeby
można było wnieść uwagi. 
Anna Daleszyńska wniosła o wcześniejsze zakończenie sesji  ze względu na brak dyscypliny czasowej i zwołanie
kolejnej w najbliższym czasie, gdyż mamy bardzo dużo spraw do załatwienia. Wniosek został przyjęty. Krzysztof
Matolicz poinformował,  że  sesję  można  zawiesić  lub  zmienić  porządek  obrad,  pilne  jest  głosowanie  nad
uchwałą „alkoholową”, zaś pozostałe punkty można przenieść na kolejną sesję, z czym się zgodzono.

Ad. IV Omówienie  tematów komisji i Klubu Seniora 
1. Komisja ds. Infrastruktury i Ochrony Środowiska- przeniesiono na kolejną sesję.
2. Komisja ds. Bezpieczeństwa, Usług i Handlu

Henryk  Jędrysiak przedstawił  pozytywną opinię komisji  co do sprzedaży alkoholi  w Biedronce w Tarasach
Grabiszyńskich.
Uchwałą XLIII/ 234 / 20 zaopiniowano pozytywnie sprzedaż alkoholi w lokalizacji Grabiszyńska 238-240 
Głosowano jednogłośnie

3. Klub Seniora nie spotyka się ze względu na epidemię.

Ad. V  Zapytania i wolne wnioski
Nie było.

Ad VI  Wyznaczenie terminu kolejnej sesji

Termin wyznaczono na 19 października o godzinie 19:00

Ad. IX Zamknięcie obrad

Na tym obrady zakończono i zamknięto.

                                           Prowadził:
 Przewodniczący  RO Grabiszyn-Grabiszynek

                                                                                                         Krzysztof Matolicz                          

Protokowała:
Sekretarz  RO Grabiszyn-Grabiszynek
Katrzyna Bańcerowska


