
Protokół ze zdalnej (połączenie telefoniczne) sesji nr XLII 20
Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

z dnia 1 września 2020r.

I Otwarcie obrad

O godzinie 17:38 sesję otworzył przewodniczący RO Grabiszyn-Grabiszynek, 
Krzysztof Matolicz.

W sesji wzięli udział radni: Bieś Czesław, Borecki Paweł, Daleszyńska Anna, 
Dolot Oskar, Jędrysiak Henryk, Kostrzewa-Żołnierz Maria, Malicki Jakub, 
Matolicz Krzysztof, Pławnicka Janina, Purzyc Alina, Szumielewicz Marta, 
Zajączkowska Bożena. Przewodniczący RO stwierdził quorum.

II Przyjęcie porządku obrad

Krzysztof Matolicz zapytał, czy wszyscy radni otrzymali porządek obrad oraz 
czy radni chcą zgłosić poprawki. Nikt nie zgłosił poprawek. Głosowano za 
przyjęciem porządku obrad i przyjęto go jednogłośnie.

III Informacje Zarządu

1. Przewodnicząca Zarządu Anna Daleszyńska poinformowała o realizacji 
dotychczas prowadzonych spraw oraz o odwołaniu Pikniku Grabiszyńskiego.

2. Przewodnicząca Zarządu Anna Daleszyńska przestawiła sprawozdane 
zarządu z dotychczas prowadzonych spraw zgodnie z załączoną prezentacją 
„Informacje zarządu osiedla 7-8.2020"

3. Przewodnicząca Zarządu Anna Daleszyńska przedstawiła ogólnie 
sprawozdanie finansowe, które zostało do wglądu przesłane radnym w dniu 
31.08.2020.

4. Anna Daleszyńska zapytała Krzysztofa Matolicza o to, czy Festyn 
Grabiszyński zostanie zrealizowany. Zapytany odparł, że tak, ale 
najprawdopodobniej w formie transmisji atrakcji oraz przeprowadzenia 
konkursów on-line. W trakcie dyskusji ustalono, że należy zaktualizować opis 
zadania oraz zmienić strukturę wydatków. Przewodnicząca Zarządu 
zobowiązała koordynującego festyn Krzysztofa Matolicza do zapoznania się z 
obostrzeniami związanymi z koronawirusem i przeprowadzenia festynu wedle 
tych norm.

5. Krzysztof Matolicz zapytał o możliwość przeznaczenia środków z podpunktu 5.
na nagrody w konkursach organizowanych w ramach Festynu 
Grabiszyńskiego. Nagrodami mają być zgodnie z planem m. in. rower, 
hulajnoga i laptop.

6. Dokonano korekty projektu uchwały Nr  XLII / 228 / 20. Usunięto podpunktu 1. 



i 5., a dodano podpunkt o przesunięciu 350 złotych.

7. Przeprowadzono głosowanie o przyjęciu uchwały Nr  XLII / 228 / 20 i przyjęto 
ją jednogłośnie.

IV Omówienie tematów komisji i Klubu Seniora

1. Komisja ds. Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Przewodniczący komisji Oskar Dolot omówił postępy komisji w prowadzonych 
przez nią sprawach. Anna Daleszyńska zapoczątkowała dyskusję o zapewnieniu 
bezpieczeństwa na niektórych ulicach osiedla (m. in. al. Wędrowców). Padły 
propozycje wymalowania pasów oraz wnioskowania o częstsze patrole Policji. 
Oskar Dolot zapowiedział, że komisja omówi tę sprawę na najbliższym spotkaniu.

Po godzinie 18stej do sesji dołączył Piotr Czerwiński.

2. Komisja ds. Bezpieczeństwa, Usług i Handlu

Przewodniczący komisji Henryk Jędrysiak przedstawił pozytywną opinię komisji w
sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 
lokalizacji przy ul. Odkrywców 21A.
Przeprowadzono głosowanie o przyjęciu uchwały Nr  XLII / 229 / 20. Za 
przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciwko 1, nikt się nie wstrzymał. Uchwała 
została przyjęta.

3. Sprawy Klub Seniora.

Koordynatorka klubu, Bożena Zajączkowska poinformowała, że klub nie spotyka 
się od kwietnia z powodu zagrożenia epidemicznego. W lipcu i sierpniu odbyły się
spotkania z rehabilitantką, na wrzesień planowana jest wycieczka (Maria 
Kostrzewa-Żołnierz sprecyzowała, że termin wycieczki to 19 września). 
Planowane jest wznowienie spotkań w październiku, o ile to będzie możliwe.

Ze względu na poczucie osamotnienia u osób starszych Bożena Zajączkowska 
zaapelowała do radnych o pomysły na zajęcia aktywizujące. Anna Daleszyńska 
zaznaczyła, że jest możliwość pożyczenia laptopa oraz że Rada może pomóc w 
organizacji spotkań plenerowych. Krzysztof Matolicz zaproponował, aby mierzyć 
temperaturę przy wejściu do siedziby Rady, co miałby na celu zmniejszyć ryzyko 
przy spotkaniach klubu.

V Zapytania i wolne wnioski

1. Krzysztof Matolicz zapytał skarbnika osiedla, czy jest możliwe przesuniecie 
115 złotych z kosztów administracyjnych na ufundowanie nagród na Festyn 
Grabiszyński. Maria Kostrzewa-Żołnierz odparła, że to zapytanie powinno być 
skierowane do Zarządu.



2. Piotr Czerwiński poruszył problem parkowania na chodniku w pobliżu Parku 
Grabiszyńskiego, blisko nowopowstałych apartamentów. Niekiedy dochodziło 
do parkowania na terenie parku. Oskar Dolot poinformował, że opiekun parku 
jest jeszcze na urlopie, ale sprawa zostanie przekazana. Zaproponował 
ustawienie drewnianych słupków oraz skierowanie do spółdzielni prośby o 
zdyscyplinowanie mieszkańców. Maria Kostrzewa-Żołnierz dodała, że Straż 
Miejska wie o problemie, ale wszelkie instalacje takie jak słupki musiałby być 
konsultowane z zarządzającymi parkiem.

3. Anna Daleszyńska poprosiła Krzysztofa Matolicza o aktualizację zadania 
Festyn Grabiszyński na 3 września.

4. Krzysztof Matolicz zapytał, czy radni wiedzą coś na temat decyzji odmownej 
Rady Miejskiej w sprawie uruchomienia linii tramwajowej wzdłuż ulicy 
Racławickiej. Nikt jednak nie wiedział nic na ten temat.

VI Przyjęcie protokołów

1. Poddano pod głosowanie uchwałę Nr  XLII / 230 / 20 o przyjęciu protokołu z 
sesji z 2 czerwca 2020. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciwko 1, nikt
się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta.

2. Poddano pod głosowanie uchwałę Nr  XLII / 231 / 20 o przyjęciu protokołu z 
sesji z 28 lipca 2020. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, nikt nie głosował 
przeciwko, 1 radny się wstrzymał. Uchwała została przyjęta.

VII Wyznaczenie terminu kolejnych obrad

Krzysztof Matolicz zaproponował zorganizowanie kolejnej sesji 6 października 
o godzinie 17:30. Nie było uwag ani innych propozycji. Jako termin 
najbliższego spotkania został ogłoszony 6 października o godzinie 17:30.

VIII Zamknięcie obrad

Obrady zakończono o 19:21.


