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

z dnia 27 lipca 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 wzięli udział radni:  Bańcerowska Katarzyna, Bieś Czesław, Borecki Paweł, Czerwiński Piotr, Daleszyńska
Anna, Dolot Oskar, Jędrysiak Henryk, Kostrzewa-Żołnierz Maria, Malicki Jakub, Matolicz Krzysztof, Pławnicka
Janina, Purzyc Alina, Zajączkowska Bożena.

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

Ad. III   Omówienie tematu tranzytu przez ul. Wichrową
1. Oskar  Dolot   zwrócił  się  z  prośbą  do Katarzyny  Bańcerowskiej   o przedstawienie  tematu  ulicy

Wichrowej. 
Temat dotyczy naszego osiedla pośrednio, ale konsekwencje będą u nas bardzo zauważalne. Puszczenie
ruchu samochodowego przez Wichrową spowoduje wzmożenie ruchu na naszym osiedlu, które nie jest
dostosowane do tranzytu, kameralna zabudowa domków jednorodzinnych nie może być obciążona
ruchem do osiedli wielorodzinnych. Decyzje sąsiednich rad osiedli nie mają wpływu na nasze zdanie,
gdyż występujemy w imieniu mieszkańców naszego osiedla.

2. Anna Daleszyńska zadała pytanie jak jest decyzja RO Krzyki Partynice.
3. Maria Kostrzwa-Żołnierz uznała, że chce zapoznać się z tematem głębiej,  znając decyzje RO Krzyki-

Partynice. Potrzebuje więcej materiałów.
4. Paweł Borecki zaznaczył, że należy uwzględnić interesy obu osiedli. 

Uchwałą XLI/ 227 / 20 przyjęto ustanowienie ulicy Wichrowej jako ślepej dla ruchu samochodowego 
Głosowano: „za”- 5 osób. „przeciw”- 1 osoba, „wstrzymał się”-7 osób 

Ad. IV Omówienie tematu pisma w sprawie buspasa na Grabiszyńskiej.
1. Oskar Dolot przedstawił historię niewysłanego pisma, które zostało w lutym zaakceptowane przez RO.

Nie zostało przez koordynatora- Krzysztofa Matolicza przygotowane do podpisu i wysłania. W chwili obecnej,
gdy sytuacja uległa zmianie (budowa przystanków wiedeńskich)- pismo nie jest już aktualne. 

Głosowano nad wysłaniem pisma z lutego:
„za”- 3 głosy, „przeciw”- 7 głosów, „wstrzymał się”- 3.
Decyzją RO pismo nie zostanie wysłane.

2. Oskar Dolot poinformował, że komisja opiniuje pozytywnie przystanki wiedeńskie na Grabiszyńskiej.

Głosowano nad wysłaniem poparcia przystanków wiedeńskich:
„za”-11 głosów, „przeciw”- 1 głos, „wstrzymał się”- 1.
Decyzją RO popieramy przystanki wiedeńskie.

Ad. V  Zapytania i wolne wnioski
1. Anna Daleszyńska poinformowała, że:

-  informacja o FO została opublikowana i remont chodników na Odkrywców jest zaakceptowany,



- odbyło się spotkanie na temat nasadzeń na Hallera (pomoc w niwelowaniu hałasu),
- renowacja klombów na alei Pracy została ponownie zgłoszona, pod drzewami proponowane rośliny
okrywowe,

2. Bożena  Zajączkowska  zapytała  czy  KS  będzie  działać,  a  jeśli  tak,  to  na  jakich  zasadach.  Anna
Daleszyńska  odpowiedziała,  że  zgodnie  z  wytycznymi  WCRSm  które  otrzymaliśmy  mailowo.
Rekomendowane są spotkania w plenerze.

Ad VI  Wyznaczenie terminu kolejnej sesji

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

Ad. IX Zamknięcie obrad

Na tym obrady zakończono i zamknięto.

                                           Prowadził:
 Przewodniczący  RO Grabiszyn-Grabiszynek

                                                                                                         Krzysztof Matolicz                          

Protokowała:
Sekretarz  RO Grabiszyn-Grabiszynek
Katrzyna Bańcerowska


