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

z dnia 24 listopada 2020r.
Godz. 18:15

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:  Bańcerowska Katarzyna, Bieś Czesław, Czerwiński Piotr, Daleszyńska Anna,
Dolot  Oskar,Kostrzewa-Żołnierz  Maria,  Malicki  Jakub,  Matolicz  Krzysztof,  Pławnicka  Janina,  Szumielewicz
Marta.

Ad. II  Przyjęcie porządku obrad
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. III   Sprawy organizacyjne

Uchwałą XLVI/ 243 / 20 stwierdzono wygaśnięcie mandatu Henryka Jędrysiaka z powodu śmierci.
Głosowano jednogłośnie

Ad. IV Sprawy Zarządu
Anna Daleszyńska przedstawiła sprawy zarządu zgodnie z załącznikiem: sprawozdanie zarządu 11.2020.

1. Nasadzenia-  z ZZM została wyznaczona inna lokalizacja z uwagi na to, że skwer na Hallera okazał się
skomplikowanym  projektem  (zostaje  odłożony  na  rok  kolejny).  Ze  względu  na  covid  –  nasadzenia
realizowane w całości przez ZZM, RO – zapewnia materiał. Zostaną zrealizowane nasadzenia (wniosek
mieszkańców)  przy  al.  Pracy  ,  również  uzupełnienie  i  wzbogacenie  krzewów  na  skwerze  przy
Blacharskiej. Od Odkrywców do nasypu kolejowego są prowadzone nasadzenia w ramach wygłuszenia
Hallera.
 

18:37- Marta Szumielewicz dołączyła do sesji.

2. Mikołajki, Wigilia- dofinansowanie działań placówek szkolno-przedszkolnych.
3. Doposażenie bibliotek szkolnych w książki i zakup sprzętu sportowego (SP 109 i SP 82)
4. MOPS- paczki z miasta będą przekazane. W czasie epidemii poczęstunek cateringowy- do zgłoszonych

osób przez MOPS. 
5. Muzeum  Miejskie-  wniosek  o  dofinansowanie-  materiał  przesłany  radnym.  2000  zł.  na  projekt.

Sprzeciwu nie było.
6. Odświeżacze powietrza- mailem zostały przesłane propozycje. Sprzeciwu nie było. 

Uchwałą XLVI/ 244 / 20 stwierdzono przyjęto aktualizację planu budżetowego na rok 2020
Głosowano jednogłośnie

Ad. V Omówienie  tematów komisji i Klubu Seniora 
1. Komisja  ds.  Infrastruktury  i  Ochrony  Środowiska-  przewodniczący  komisji  Oskar  Dolot  przedstawił

sprawy zgodnie z załącznikiem.
2. Komisja  ds.  Bezpieczeństwa,  Usług  i  Handlu-  Krzysztof  Matolicz   odczytał  projekt  uchwały  komisji

opiniujący pozytywnie sprzedaż alkoholi:

Uchwałą XLV/ 245 / 20 zaopiniowano pozytywnie sprzedaż alkoholi w lokalizacji Orlen Grabiszyńska
Głosowano „za”- 8 osób, „wstrzymał się”- 1 osoba, „przeciw”- 1 osoba



3. Sprawy Klubu Seniora- bez zmian w stosunku do poprzedniej sesji.

Ad. VI  Zapytania i wolne wnioski
1. Jakub Malicki  zgłosił się do komisji ds. bezpieczeństwa. Kandydaturę przyjęto. 
2. Katarzyna Bancerowska zawnioskowała, by w przyszłości łączyć się internetowo, nie telefonicznie, ze

względu na złą jakość połączenia.

Ad. VII   Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji

Uchwałą XLV/ 246 / 20 przyjęto protokół  z sesji XLV/20, która odbyła się w dniu  3 listopada 2020
Głosowano „za”- 6 osób, „wstrzymał się”- 2 osoby, „przeciw”- 2 osoby.

Anna Daleszyńska ,  w związku z potrzebą rozliczenia zadania społecznego festyn, zwróciła się z prośbą do
koordynatora  Krzysztofa  Matolicza o  pisemne wyjaśnienia  dotyczące braku  uchwały:  aktualizacja  zadania.
Wyjaśnienia będą podstawą do rozliczenia zadania.

Ad. VIII  Wyznaczenie kolejnych obrad

• jeśli będzie konieczna sesja nadzwyczajna: 30 listopada 2020, godzina 18:30

• jeśli będzie sesja planowana: 8 grudnia 2020, godzina 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


