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

z dnia 3 listopada 2020r.
Godz. 18:00

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 11 radnych:  Andrejewicz Władysław, Bańcerowska Katarzyna, Bieś Czesław, Czerwiński
Piotr,  Daleszyńska  Anna,  Maria  Kostrzewa-Żołnierz,  Malicki  Jakub,  Matolicz  Krzysztof,  Pławnicka  Janina,
Szumielewicz Marta,  Zajączkowska Bożena.

Ad. II  Przyjęcie porządku obrad
Zmieniono porządek obrad. Przeniesiono przyjęcie sprawozdania z działania społecznego Festyn Grabiszyński
na przyszłą sesję z uwagi, że zadanie nie zostało jeszcze rozliczone, nie ma faktur.
Maria Kostrzewa-Żołnierz zawnioskowała, by usunąć również projekt uchwały aktualizujący zadanie społeczne
Festyn, gdyż już się odbyło, wielokrotnie było mówione, że należy trzymać się procedur, aktualizacje należy
wykonywać  przed  wydarzeniem,  sprawozdanie  zaś  musi  zawierać  numery  faktur,  więc  dopiero  po  ich
otrzymaniu można dopełnić obowiązku. Odczytała maila otrzymanego dziś od pana Jędrzeja Soczomskiego z
WCRS, gdzie jest potwierdzenie powyższego.

18:21- Janina Pławnicka dołączyła do sesji

Krzysztof Matolicz poinformował o otrzymanym mailu od pana Jędrzeja Soczomskiego z WCRS, że można dziś
przyjąć uchwały dotyczące aktualizacji zadania oraz sprawozdania. Maila przesłał radnym przed sesją.
Usunięto z porządku obrad projekt uchwały aktualizacji zadania społecznego Festyn Grabiszyński.

Głosowano za przyjęciem zmienionego porządku obrad- jednogłośnie.

Ad. III   Informacje Zarządu
Anna Daleszyńska przedstawiła kolejne punkty:

1. Wraz  z  nowymi  obostrzeniami  epidemiologicznymi  zarząd  osiedla  ponownie  uruchomił  kontakt
telefoniczny i mailowy dla seniorów i osób będących w szczególnej potrzebie oraz wolontariuszy tz.
sąsiedzka sieć wsparcia. 

2. Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży odbywa się online i hybrydowo.
3. Projekt dla osiedlowych szkół i przedszkoli- ze środków administracyjnych-  zarząd wnioskuje o zakup

dozowników  bezdotykowych  oraz  lamp  sterylizujących  i  dezynfekujących  powierzchnie.  Potrzeba
zgłaszana przez placówki. 

4. Chór- w trakcie realizacji. Projektem objęte: SP 82 i Bakara, SP 109 zrezygnowała w tym roku. 
5. SP 109, SP 82- zakup sprzętu sportowego, drużyna harcerska – zakup koszulek 
6. Nasadzenia- kontynuujemy projekt społeczny. W tym roku koncentrujemy się na skwerze przy pętli

tramwajowej  przy  al.  Hallera.  Jeśli  się  uda,  sfinansujemy  również  projekt,  z  którym  wystąpili
mieszkańcy,  by  nasadzić  drzewa pomiędzy  rondem  Woźniaka  a  Grabiszyńską.  Ze  względów  covid-
nasadzenia muszą się odbyć bez udziału mieszkańców. Usługę wykona ZZM, my dostarczymy materiał
zgodnie z wytycznymi ZZM.

7. Remont  podwórka  przy  Ostrowskiego/Fiołkowej  jest  przewidziany  do 6  maja  2021,  do  tego  czasu
podwórko będzie ogrodzone, z powodu formalności dotyczących ustaleń z Metalowcem prace toczyły
się powoli. Informacje podamy mieszkańcom.

8. Odbyło się spotkanie online przewodniczących zarządów osiedli, na którym naciskano na dyscyplinę
finansową. Przypomniała zasady: najpierw uchwała, sprawdzenie uchwały pod kątem zgodności przez



WCRS, wtedy następują przesunięcia środków, ostatnim etapem jest zaciąganie zobowiązań. 
9. Poinformowała, że sprawozdanie finansowe zostało przesłane radnym mailem z prośbą o zapoznanie

się. 
10. Omówiła projekt uchwały aktualizującej budżet.

Uchwałą XLIII/ 239 / 20 przyjęto aktualizację planu wydatków na rok 2020
Głosowano jednogłośnie

Maria Kostrzewa-Żołnierz zawnioskowała, by dokumenty z sesji zostały podpisane niezwłocznie.

Ad. IV Omówienie  tematów komisji i Klubu Seniora 
1. Komisja  ds.  Infrastruktury  i  Ochrony  Środowiska-  komisja  nie  spotkała  się  w  ubiegłym  miesiącu,

przewodniczący Oskar Dolot jest chory i nie jest obecny na sesji.
2. Komisja  ds.  Bezpieczeństwa,  Usług  i  Handlu-  Krzysztof  Matolicz   odczytał  projekty  uchwał  komisji

opiniujące pozytywnie sprzedaż alkoholi w lokalizacjach 

Uchwałą XLV/ 240 / 20 zaopiniowano pozytywnie sprzedaż alkoholi w lokalizacji Grabiszyńska 287
Głosowano „za”- 7 osób, „wstrzymał się”- 3 osoby, „przeciw”- 1 osoba

Uchwałą XLV/ 241 / 20 zaopiniowano pozytywnie sprzedaż alkoholi w lokalizacji Racławicka 107/1D
Głosowano „za”- 8 osób, „wstrzymał się”- 2 osoby, „przeciw”- 1 osoba

3. Sprawy Klubu Seniora- sytuacja KS bez zmian.  Bożena Zajączkowska- koordynator klubu- dodała, że
sprawy finansowe przedstawiła przewodniczącej zarządu. Klub Seniora działa online, co oznacza, że
koordynator  przesyła  członkom  otrzymywane  linki  z  miasta  oraz  od  zarządu  na  temat  aktywizacji
seniorów i  udziału  w organizowanych zajęciach  online.  Problem odosobnienia  seniorów z  powodu
pandemii będzie miał długoterminowe skutki, bark możliwości spotkań, zamknięcie w domach,  odbija
się na ich zdrowiu psychicznym.

Ad. V  Zapytania i wolne wnioski
1. Anna Daleszyńska zadała pytanie czy jest dzisiaj  wola,  by zdecydować o przeznaczeniu finansów w

temacie doposażenia siedziby o urządzenia filtrujące powietrze.
Jednogłośnie zgodzono się na zakup urządzeń.
Marta Szumielewicz zaproponowała pomoc w doborze urządzeń. Z racji wykonywanego zawodu może
pomóc w temacie.

2. Marta  Szumielewicz zadała  pytanie  dotyczące  poprzedniej  sesji  w  temacie  środków  na  promocję
osiedla.  Anna  Daleszyńska wyjaśniła,  że  chodzi  o  zakup  gadżetów  (odblaski,  magnesy,  smycze...),
realizację  życzeń  świątecznych  dla  mieszkańców  połączoną  z  podsumowaniem  działań  rocznych,
koszulki z logo rady dla harcerzy, którzy nami współpracują, torby płócienne z logo rady.

3. Krzysztof  Matolicz zapytał  czy  można  podziękować  za  udział  w Festynie  obdarowując  uczestników
materiałami promocyjnymi.

4. Anna Daleszyńska powiedziała, że nie widzi problemu, poprosiła o podanie ilości uczestników. Zwróciła
uwagę, że w festynie online ani razu nie padło słowo: „Rada Osiedla”, więc o promocji należało myśleć
wcześniej. Katarzyna  Bancerowska  dodała,  że  w  nagraniu  wielokrotnie  zaistniał  podmiot  „Festyn
Grabiszyński”, który nie wiadomo czym lub kim jest; parafia, CH Zajezdnia były przedstawiane, zaś Rada
Osiedla nie. 

5. Anna Daleszyńska podkreśliła, że nie było żadnych zaniedbań ze strony zarządu i WCRS-u w sprawie
rozliczenia  zadania  społecznego  Festyn.  Zarząd  osiedla  od  1.09  przypominał  koordynatorowi,
Krzysztofowi  Matoliczowi, o  obowiązujących  zasadach  rozliczeń,  w  tym  o  podjęciu  uchwały
aktualizacyjnej przed datą wydarzenia. Ze względu na zaniedbania Krzysztofa Matolicza, koordynatora
zadania, nie doszło do podjęcia omawianej uchwały wcześniej. 



Ad. VI   Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji

Uchwałą XLV/ 242 / 20 przyjęto protokół  z sesji XLIV/20, która odbyła się w dniu 19 października 2020
Głosowano „za”- 9 osób, „wstrzymał się”- 2 osoby, „przeciw”- 0

Ad. VII   Wyznaczenie kolejnych obrad

Termin wyznaczono na 24 listopada o godzinie 18:15

Ad. VIII  Zamknięcie obrad

Na tym obrady zakończono i zamknięto.

                                           Prowadził:
 Przewodniczący  RO Grabiszyn-Grabiszynek

                                                                                                         Krzysztof Matolicz                          

Protokowała:
Sekretarz  RO Grabiszyn-Grabiszynek
Katrzyna Bańcerowska


