
Protokół z sesji nr XXXVIII/20
 Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

z dnia 3 marca 2020r.
Godz. 17:30

Na sesji  odniesiono się do porządku obrad:

 I  Otwarcie obrad
Sesję otworzył przewodniczący RO Grabiszyn-Grabiszynek, Krzysztof Matolicz. Stwierdził  quorum. 
W sesji wzięli udział radni wg listy obecności.

II  Przyjęcie porządku obrad
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

III Sprady Organizacyjne
Powołano komisję do stwierdzenia wyniku losowania:  Alina Purzyc-  przewodnicząca,  Jakub Malicki,  Maria
Kostrzewa-Żołnierz- członkowie. W wyniku losowania nową radną została  Marta Szumielewicz, która złożyła
ślubowanie.

IV Sprawy Zarządu 
1. Anna Daleszyńska przedstawiła projekty uchwał oraz informacje ZO zgodnie z załącznikiem.

Uchwałą XXXVIII/ 210 / 20  w sprawie wystąpienia o dodatkowe środki na realizację zadania społecznego
Fundusz Czasu Wolnego (kontynuacja wydarzeń z poprzednich lat) 
Głosowano jednomyślnie „za”.

Uchwałą XXXVIII/ 211 / 20 zaopiniowano złożone projekty WBO z osiedla (uzupełniono treść uchwały) 
Głosowano „za”- 9, „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 3 

2. Anna Daleszyńska przedstawiła planowane działania społeczne w 2020r., na które zostały pozyskane
fundusze (daty, koordynatorzy):

• Aktywnie na Grabiszynku (joga) – zajęcia sportowe, w trakcie realizacji, A.Daleszyńska
• Osiedlowy Klub Sportowy – warsztaty rolkarskie, od marca, A.Daleszyńska
• Festyn osiedlowy – 16.05, K.Matolicz
• Klub Seniora – w trakcie realizacji, B.Zajączkowska
• Piknik Grabiszyński – 6.09.20, J.Pławnicka
• Dziecinada – Festiwal Teatrów Dziecięcych – 4.10, A. Daleszyńska
• Chór - warsztaty dla osiedlowych chórów, A.Daleszyńska
• Mikołajki – 4.12, J.Pławnicka
• Wigilia – 20.12, K.Bańcerowska
• Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży - w trakcie realizacji,  A.Daleszyńska, M.Kostrzewa-Żołnierz

3. Anna  Daleszyńska przypomniała  ustalone  wcześniej  zasady  współpracy  z  koordynatorem  ds.
Komunikacji  oraz  zasady  wysyłania  pism.   Przypomniała,  że  sprawy  finansowe  Osiedla  prowadzi  i
wyjaśnia Skarbnik Osiedla,  jeśli  są pytania o finanse- w pierwszej  kolejności  należy je  kierować do
skarbnika. 

4. Anna Daleszyńska przedstawiła informacje dotyczące remontu podwórka przy ul. Fiołkowej - uzyskane
zostały  prawomocne  pozwolenia,  będzie  rozpisany  przetarg  na  drogę,  odwodnienie  -  w  ramach
przyznanej kwoty 1 mln. zł. Całkowity koszt remontu podwórka szacuje się na 3 mln. zł. 

5. Hosting- nieporozumienie na drodze  Krzysztof Matolicz- Maria Kostrzewa-Żołnierz,  zwraca się ona z
prośbą, by dzwonić do niej w tej sprawie, nie zaś do WCRS. Unikniemy w ten sposób nieporozumień.



V  Omówienie tematów komisji

1.Komisja ds. Infrastruktury i Ochrony Środowiska
1. Oskar Dolot przedstawił proponowane uchwały.

Uchwałą XXXVIII/ 212 / 20 przyjęto lokalizację nowych ławek na Grabiszyńskiej
Głosowano „za”- 10, „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 2

Uchwałą XXXVIII/ 213 / 20 przyjęto lokalizację nowych ławek na Racławickiej
Głosowano „za”- 11, „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 1

2. Oskar  Dolot odczytał  propozycję  pisma  Krzysztofa  Matolicza  i  Jakuba  Malickiego w  sprawie
postawienia słupków przy alei Pracy. Pismo nie było efektem prac komisji ds. Infrastruktury, pozostali
radni również wcześniej nie znali jego treści. Po dyskusji ustalono, że pismo zostanie mailowo przesłane
radnym celem możliwości  dokładnego zapoznania się  z  treścią.  Zasady  wysyłania pism RO ustaliła
wcześniej.  Do piątku, godziny 20:00 będzie czas na uwagi. Ustalono również, że zostanie przygotowana
informacja na fb w ww temacie.

3. Wniosek pana Macieja Salamona dotyczący ulicy Makowej będzie rozpatrywany na spotkaniu komisji.
4. Rozjeżdżanie  trawnika  przy  Tapicerskiej-  Janina  Pławnicka poinformowała,  że  sprawa  będzie

monitorowana po zakończeniu prac budowlanych. Trawnik ma wówczas być przywrócony.
5. Maria Kostrzewa-Żołnierz zapytała czy ktoś jest poinformowany na czyje zlecenie zostały wykonane

roboty na trawniku przy SP 109, gdzie jesienią RO przeprowadziła nasadzenia sąsiedzkie. Nikt nic o
pracach nie wie.

19:57
Marta Szumielewicz opuściła sesję.

2.Komisja ds. Bezpieczeństwa, Handlu i Usług
1. Henryk Jędrysiak poinfomował, że wraki przy cmentarzu zostały w większości usunięte.
2. Henryk Jędrysiak przedstawił obowiązki lidera przeciwpowodziowego, o co wcześniej prosiła Katarzyna

Bańcerowska. Przedstawił również zasady działania w sytuacjach zagrożenia.

3.Sprawy Klubu Seniora
Bożena Zajączkowska poinformowała o bieżących działaniach KS. Warsztaty zostały przesunięte na kwiecień ze
względu na obecny wzrost zachorowań. 

VI Zapytania i wolne wnioski.

1. Krzysztof Matolicz podjął temat  opinii GO Biegu w Parku Grabiszyńskim.

Uchwała nie została wcześniej przygotowana.
Krzysztof Matolicz zaproponował przygotowanie uchwały na bieżąco.
Anna Daleszyńska odpowiedziała, że wprowadzanie uchwały w trakcie sesji jest niezgodne ze statutem i  jest
przeciwna  wprowadzaniu  takich  praktyk.  Uchwała  powinna  być  wcześniej  przygotowana  zgodnie  z
wcześniejszymi ustaleniami (sprawy dot. pozwoleń biegów w parku) przez Przewodniczącego RO-  Krzysztofa
Matolicza.

20:32
Na  znak  niezgody  wprowadzania  nowych  uchwał  w  wolnych  wnioskach  Anna  Daleszyńska  i  Katarzyna
Bańcerowska opuściły sesję.



Protokołowanie przejął Jakub Malicki:

Poddano pod głosowanie wniosek ws. zmiany porządku obrad
za: 8, przeciw: 0, wstrzymali się: 1
Podjęto uchwałę XXXVIII/214/20
za: 8, przeciw: 0, wstrzymali się: 1
Radna Bożena Zajączkowska zapytała o realizację sprawy ławek wzdłuż ulicy Grabiszyńskiej. Radnej udzielono 
wyjaśnień.
Dyskusja radnych na temat nasadzeń na skarpie (ulica Grabiszyńska, na wysokości numerów 309-315). 
Dyskusja dotyczyła tego, czy powinno się nasadzić drzewa Oxytree. Radni chcący zabrać głos wypowiedzieli się
w tej sprawie, nie podjęto jednak żadnej wspólnej konkluzji.
Poddano pod głosowanie wniosek o przyjęcia protokołu z sesji XXXVII, czyli poprzedniej sesji.
za: 9, przeciw: 0, wstrzymali się: 0
Ustalenie terminu kolejnej sesji na 7 kwietnia. Nie zgłoszono uwag.
Zakończenie XXXVIII sesji Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

                                           Prowadził:
 Przewodniczący  RO Grabiszyn-Grabiszynek

                                                                                                         Krzysztof Matolicz                          

Protokowała:
Sekretarz  RO Grabiszyn-Grabiszynek
Katrzyna Bańcerowska

Protokołował dalej:
Radny RO Grabiszyn-Grabiszynek
Jakub Malicki
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