
Protokół ze zdalnej (połączenie telefoniczne) sesji nr XL20
 Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

z dnia 6 czerwca 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 wzięli udział radni:  Andrejewicz Władysław, Bańcerowska Katarzyna, Bieś Czesław, Czerwiński Piotr,
Daleszyńska Anna, Dolot Oskar, Jędrysiak Henryk, Kostrzewa-Żołnierz Maria, Malicki Jakub, Matolicz Krzysztof,
Pławnicka Janina, Purzyc Alina, Szumielewicz Marta.

Ad. II  Przyjęcie porządku obrad

1. Krzysztof Matolicz odczytał przesłany  mailem o godz. 17:21 (przed sesją)  porządek obrad.
2. Anna Daleszyńska zwróciła uwagę, że PO powinien być wysłany wcześniej, nie tuż przed sesją, gdyż

radni potrzebują czasu, by się zapoznać z dokumentami. Nie każdy może godzinę przed sesją sprawdzać
mail, dodała Janina Pławnicka.
Ustalono, że zmiany w PO należy przesyłać najpóźniej dzień przed sesją.

3.  Janina Pławnicka dodała, że Krzysztof Matolicz nie odpowiada na przesyłane maile, Krzysztof Matolicz
odpowiedział, że stara się zawsze odbierać telefony i oddzwaniać.

Głosowano za przyjęciem porządku obrad- jednogłośnie.

Ad. III Sprawy Organizacyjne

Uchwałą XL/ 223 / 20 potwierdzono objęcie mandatu radnego przez Piotra Czerwińskiego.  
Głosowano  jednogłośnie.

Ad. IV Informacje Zarządu
1. Anna  Daleszyńska  poinformowała  o  stanie  wiedzy  na  dzień  dzisiejszy  (dziś  weryfikacja  projektów

została ogłoszona) w sprawie Funduszu Osiedlowego. W ubiegłym roku zostały zgłoszone 2 tematy.
Remont  chodników  przy  ulicy  Odkrywców  został  zweryfikowany  pozytywnie.  Z  powodu  wysokich
kosztów zakres będzie konsultowany  do 24.08.  AD Poinformuje o ustaleniach. Zgłoszenie remontu
chodników przy ulicy Różanej pozostaje jako rezerwowy z powodu braku funduszy na realizację obu
projektów.

2. W  2017  roku  Anna  Daleszyńska   zgłosiła  potrzebę  remontu  podwórka  w  kwartale  Grabiszyńska-
Fiołkowa-Nasturcjowa-Ostrowskiego.  Zgłoszenie  zweryfikowano  pozytywnie,  obecnie  jednak  kwota
remontu przewyższa zakładany wcześniej budżet. Przyznana kwota nie pokrywa wykonania całości prac
ustalonych na podstawie konsultowanego społecznie projektu. I etap prac rozpocznie się w sierpniu,
planowane  zakończenie-  koniec  maja  2021.  Anna  Daleszyńska proponuje  zgłoszenie  projektu  w
kolejnej edycji  Funduszu Osiedlowego, co przypadnie na kolejną kadencję RO. FO jest przyznawany
osiedlom co 2 lata. 

3. Anna Daleszyńska przedstawiła działania Zarządu Osiedla w ostatnim czasie:
-  w  czasie  ogłoszonej  pandemii  ZO  informował  mieszkańców  o  zasadach  higieny  i  zapobieganiu
rozprzestrzeniania się wirusa,
- informował o działaniach online dotyczących kultury, miejsc oferujących pomoc psychologiczna, gdzie
się zwrócić z problemami  itp. 
-  uruchomił  telefon  RO dla wolontariuszy  w sprawie  pomocy potrzebującym (zakupy,  dostarczanie
leków, inna pomoc),



- Anna Daleszyńska pozostawała w kontakcie z rejonowym pracownikiem MOPS,
4. Z powodu pandemii  wszystkie wydarzenia  związane z prowadzeniem Centrum Osiedlowego zostały

wstrzymane.  W  ramach  działań  społecznych  na  nasze  osiedle  zaprosiliśmy  Mobilną  Scenę  Strefy
Kultury – odbyły się dwa koncerty dla mieszkańców, na podwórkach ul. Rymarskiej i Inżynierskiej.

5. Na fb zarząd ogłosił konkurs z okazji Dnia Sąsiada. Poślij Uśmiech Sąsiadowi. Do soboty czekamy na
zgłoszenia. 

6. Anna Daleszyńska poinformowała  również  o  podjęciu  współpracy  z  trenerem senioralnym.  Zajęcia
odbywają się na świeżym powietrzu, są prowadzone w małych grupach we wtorki, środy i czwartki.

7. Sprawozdanie finansowe zostało wszystkim radnym przesłane mailowo.
8. Zapytała: „czy są pytania?” Pytań nie było.

Ad. V  Omówienie tematów komisji i spraw Klubu Seniora
Komisja ds. Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Przewodniczący komisji-  Oskar  Dolot  poinformował,  że  uchwała,  wraz z  uzasadnieniem, w sprawie
kolektora  została  radnym  przesłana  wcześniej   mailowo.  Proponuje  przejście  do  głosowania  nad
uchwałą. 

1. Jakub Malicki poinformował, że podtrzymuje swoje uwagi przesłane wcześniej mailem do wszystkich
radnych. 
Anna Daleszyńska zwróciła uwagę, że projekt uzasadnienia uchwały został przesłany przez komisję ds.
Infrastruktury.   Janina Pławnicka  dodała,  że  powyższe  uwagi  były  głosowane przez  komisję  (której
Jakub Malicki jest członkiem)  i zostały przez komisję odrzucone. Maria Kostrzewa-Żołnierz dodała, że
zgłoszone uwagi świadczą o nieznajomości tematu, zaś uzasadnienie uchwały jest oparte na  aktach
prawnych i opiniach specjalistów. Katarzyna Bańcerowska dodała, że swoje zdanie na temat poprawek
wyraziła w mailu, przesłała radnym definicje dotyczące tematu  oraz ważne dokumenty do zapoznania
się.

2. Anna  Daleszyńska zapytała  Jakuba  Malickiego czy  brał  udział  w  spotkaniach  konsultacyjnych
dotyczących budowy kolektora. Jakub Malicki odpowiedział, że nie brał udziału.

3. Oskar Dolot poinformował,  że nie ma w tej  chwili  więcej tematów do omówienia, o innych będzie
informował na bieżąco.

Głosowano za przyjęciem uwag zgłoszonych mailowo przez Jakuba Malickiego:
– uwaga 1:

„za”- 3 „przeciw”-7 „wstrzymał się”-3
– uwaga 2: 

„za”- 5 „przeciw”- 6„wstrzymał się”-2
Obu uwag nie przyjęto ze względu na wynik głosowania.

Uchwałą  XL/  224  /  20  zaopiniowano  negatywnie  projekt  budowy  odcinka  1b  projektu  04480-
Gospodarowanie wodami opadowymi w obszarze ulic Racławicka i Skarbowców we Wrocławiu 
Głosowano : „za”- 10 osób, „wstrzymał się”- 3 osoby, „przeciw”- 0.

Komisja ds. Bezpieczeństwa, Usług i Handlu
1.  Henryk Jędrysiak poinformował, że komisja ds. Handlu, Usług i Bezpieczeństwa opiniuje pozytywnie

zgłoszony wniosek o sprzedaż alkoholi w punkcie przy ulicy Inżynierskiej 66.

Uchwałą XL/ 225/20 zaopiniowano pozytywnie wniosek o sprzedaż alkoholi w punkcie przy ul. Inżynierskiej
66
Głosowano : „za”- 8 osób, „wstrzymał się”- 4 osoby, „przeciw”- 1.

Klub Seniora
Z powodu nieobecności koordynatora – Bożeny Zajączkowskiej- temat nie został podjęty.

Ad. VI Zapytania i wolne wnioski
1. Janina Pławnicka zapytała  o dyżury radnych.

Ustalono, że kolejny dyżur będzie telefoniczny pod nr telefonu RO. Zaplanowany (najbliższy) wg grafiku,



na 9 czerwca,  ma radna  Maria Kostrzewa-Żołnierz.  Dyżuru się podejmuje. Krzysztof Matolicz, jako
koordynator dyżurów, zobowiązał się do aktualizacji  listy. Po zakończeniu dyżurów wg obecnej listy
zostaną  dodani  nowi  radni  wg  kolejności  przyjęcia  do  RO.  Uaktualnioną  listę  dyżurów  Krzysztof
Matolicz prześle  radnym.  Piotr  Czerwiński, jako  koordynator  ds.  komunikacji,  uaktualni  wpis  na
nośnikach elektronicznych, że najbliższy dyżur będzie „pod telefonem” RO.

Ad. VII  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
1. Jakub Malicki podtrzymał swoją uwagę przesłaną wcześniej mailem.

Głosowano nad zamieszczeniem uwagi: „za”- 4 osoby, „przeciw”- 7 osób, „wstrzymał się”- 2 osoby.

Uchwałą XL/ 226/20 przyjęto protokół XXIX/20
Głosowano : „za”- 11 osób, „wstrzymał się”- 2 osoby, „przeciw”- 0.

Ad VIII  Wyznaczenie terminu kolejnej sesji

Termin wyznaczono zgodnie z harmonogramem- 1.09, godz 17:30. 

Dodano informacje:

W terminie wakacyjnym RO nie pracuje. Sesje się nie odbywają. 

Anna Daleszyńska dodała, że Zarząd Osiedla pracuje bez przerw, również w czasie wakacji.

Przekazano Zarządowi Osiedla kompetencje do podejmowania uchwał dotyczących opinii na temat sprzedaży
alkoholi. Anna Daleszyńska zaznaczyła, że uchwały takie mogą być podejmowane przez ZO na podstawie opinii
komisji  ds. Bezpieczeństwa i handlu. Prosi o przesyłanie opinii  przed podjęciem uchwały przez ZO.  Henryk
Jędrysiak poinformował,  że  opinie  komisji  będą przesyłane  pod warunkiem,  że  komisja  będzie  mogła  się
spotkać w terminie wakacyjnym.

Ad. IX Zamknięcie obrad

Na tym obrady zakończono i zamknięto.

                                           Prowadził:
 Przewodniczący  RO Grabiszyn-Grabiszynek

                                                                                                         Krzysztof Matolicz                          

Protokowała:
Sekretarz  RO Grabiszyn-Grabiszynek
Katrzyna Bańcerowska


