
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 wzięło udział 9 radnych:  Andrejewicz Władysław, Bańcerowska Katarzyna, Bieś Czesław, Daleszyńska
Anna,  Maria Kostrzewa-Żołnierz, Malicki Jakub, Matolicz Krzysztof, Pławnicka Janina, Zajączkowska Bożena.

Ad. II  Przyjęcie porządku obrad
Krzysztof Matolicz odczytał porządek obrad.
Głosowano za przyjęciem porządku obrad- jednogłośnie.

Ad. III   Informacje Zarządu
1. Anna Daleszyńska poinformowała, że jesteśmy zobowiązani do aktualizacji zadań społecznych:Wigilia,

Mikołajki. Przedstawiła przygotowane opisy zadań wraz z uchwałą. 
2. Dziecinada się  nie  odbędzie  ze  względów epidemiologicznych,  ZO proponuje  przenieść  finanse  na

nasadzenia. Została udzielona zgoda dyrekcji WCRS na taki zakres zadania. 

Uchwałą XLIII/ 235 / 20 przyjęto aktualizację Funduszu Czasu Wolnego
Głosowano jednogłośnie

Uchwałą XLIII/ 236 / 20 przyjęto aktualizację zadań społecznych: Mikołajki, Wigilia
Głosowano jednogłośnie

Ad. IV Omówienie  tematów komisji i Klubu Seniora 
1. Komisja  ds.  Infrastruktury  i  Ochrony  Środowiska-  Katarzyna  Bancerowska,  w  zastępstwie  za

przewodniczącego komisji, przedstawiła bieżące tematy:
- słupki na Blacharskiej zostały postawione dzięki staraniom mieszkańców, rada osiedla nie działała w
tym temacie,
- dodatkowe kosze na odpady w okolicy Inżynierskiej/Grabiszyńskiej- sprawa jest w toku- Katarzyna
Bancerowska wskazała miejsca do realizacji,
- nieprawidłowe parkowanie w parku na wysokości Hallera- zostały zamontowane kłody- monitorujemy
ich efektywność,
-  kontener  przy  parku  na  Beyzyma  został  relokowany  na  inny  odcinek  ul.  Beyzyma-  w  okolice
Podróżniczej,
- konsultacje społeczne dotyczące podwórka przy Hallera zostały zakończone. Czekamy na raport,
- nasadzenia przy al. Pracy oraz Grabiszyńskiej będą rozpatrywane w przyszłorocznym budżecie,
-  wiata  śmietnikowa przy Hallera 140- działamy w porozumieniu z ROMDOM- kolejne nasze kroki
pismo do ZZK,
- pozostałe sprawy czekają na odpowiedzi.

2. Komisja ds. Bezpieczeństwa, Usług i Handlu- Władysław Andrejewicz poinformował, że komisja nie ma
spraw do przedstawienia.

3. Sprawy  Klubu  Seniora-  sytuacja  w  kraju  powoduje,  że  działania  KS  są  zablokowane.  Seniorzy  nie
spotykają  się  w  siedzibie,  pozostają  w  kontakcie  telefonicznym,  prawdopodobnie  do  końca  roku
działalność nie zostanie wznowiona. Koordynator KS-Bożena Zajączkowska zaproponowała zarządowi
wykorzystanie pozostałych środków lub ich zwrot do WCRS.



Ad. V  Zapytania i wolne wnioski
Krzysztof  Matolicz poinformował,  że  forma  festynu  online  wciąż  ewoluuje.  Materiały  w  większości  będą
nadesłane przez uczestników, co spowoduje mniejszą opłatę za nagranie i montaż. W tej chwili jednak nie
wiemy dokładnie  jaka  to  będzie  kwota.  Do nagrania  pozostaje  1  film oraz  zapowiedzi.  Jutro  będą znane
potrzeby finansowe. Po rozmowie z kierownikiem z WCRS, mamy akceptację na taki sposób organizacji.
  -  Maria Kostrzewa-Żołnierz stwierdziła,  że termin realizacji  za 5 dni  jest nierealny,  gdyż nie ma żadnych
wymaganych dokumentów. Należy trzymać się prawa finansowego. Zaproponowała rezygnację z realizacji.
  - Katarzyna Bancerowska zadała pytania: co stoi na przeszkodzie, by festyn zrealizować zgodnie z zasadami,
jak inne organizowane wcześniej wydarzenia? Dlaczego koordynator nie odpowiedział na zadane wcześniej
pytania dotyczące organizacji, uczestnictwa podmiotów?
  - Anna Daleszyńska poinformowała, że do dnia dzisiejszego (na 5 dni przed festynem), jako przewodnicząca
zarządu,  nie  otrzymała  od  koordynatora  zadania  społecznego  (Krzysztofa  Matolicza)  kompletu  informacji
niezbędnych do podjęcia przez zarząd osiedla kroków formalnych. Wnioskuje o to od 1.09.2020. Aktualizacja
wniosku przesłana przez  Krzysztofa Matolicza  w dniu 4.09 wymaga również korekty.  Zastrzeżenia zarządu
dotyczą spraw formalnych organizacji i pozostawienia ważnych kwestii bez wcześniejszych ustaleń ze strony
koordynatora.
  - Bożena Zajączkowska zwróciła uwagę, że Krzysztof Matolicz kontaktuje się z WCRS, nie rozmawiając z nami
(radnymi), co stawia RO w złym świetle.
  -  Czesław Bieś zapytał czy odpowiedź kierownika z WCRS jest na piśmie. 
Krzysztof Matolicz poinformował, że prawnik WCRS była chora i dopiero dzisiaj odpowiedziała na zadane przez
niego pytania. Zatem komplet informacji na temat ustaleń może dopiero teraz przesłać. Organizacja festynu
jest potrzebna, by ludzie zajęli się czymś innym niż covid. Temat jest procedowany i nie będzie problemów z
realizacją. WCRS akceptuje obecne rozwiązanie proponowane przez Krzysztofa Matolicza, lecz na piśmie tego
nie ma. Jutro, do 9:00 prześle odpowiednie dokumenty.

Ad. VI   Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji

Uchwałą XLIII/ 237 / 20 przyjęto protokół  z sesji XLII/20, która odbyła się w dniu 1 września 2020
Głosowano „za”- 7 osób, „wstrzymał się”- 2 osoby, „przeciw”- 0

Uchwałą XLIII/ 238 / 20 przyjęto protokół z sesji XLIII/20, która się odbyła w dniu 6 października 2020
Głosowano „za”- 8 osób, „wstrzymał się”- 1 osoba, „przeciw”- 0

Ad. VII   Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji

Termin wyznaczono na 3 listopada o godzinie 18:00

Ad. IX Zamknięcie obrad

Na tym obrady zakończono i zamknięto.

                                           Prowadził:
 Przewodniczący  RO Grabiszyn-Grabiszynek

                                                                                                         Krzysztof Matolicz                          

Protokowała:
Sekretarz  RO Grabiszyn-Grabiszynek
Katrzyna Bańcerowska


