Protokół z 2/17 posiedzenia
Zarządu Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek
z dnia 23 czerwca 2017r.
Godz. 17.00
Porządek obrad:
I
Otwarcie obrad.
II

Przyjęcie porządku obrad.
1. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

III

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
1. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
2. Przyjęcie uchwały nr 1/17 w sprawie przyjęcia protokołu.

IV
Zebranie propozycji niezbędnych inwestycji na osiedlu w celu wyboru 3, które będą złożone
przez zarząd w ramach Kart Zadań Inwestycyjnych na rok 2018
V
VI
VII

Zapytania i wolne wnioski.
Wyznaczenie terminu kolejnych obrad.
Zamknięcie obrad.

Na posiedzeniu odniesiono się do porządku obrad:
Ad. I
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca zarządu. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków zarządu,
przewodniczący i wiceprzewodniczący rady, radni Bożena Zajączkowska i Bartosz Jungiewicz
oraz 3 gości (wg listy obecności).
Ad. II
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad. III
1. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
2. Przyjęto uchwałę 1/17 w sprawie przyjęcia protokołu.
Ad IV
Przewodnicząca Zarządu zaproponowała, by tematy do Kart Zadań Inwestycyjnych 2018 zawęzić
do pojedynczych zadań, gdyż takie mogą mieć większe szanse na wybór przez UM do realizacji.
Dodała, że warto się skoncentrować na infrastrukturze, głównie drogowej i bezpiecznej drodze do
szkoły ponieważ te tematy najczęściej pojawiały się w ankietach z mieszkańcami.
Małgorzata Subzda zwróciła uwagę, że warto uściślić kwotę, która będzie przedstawiona do
proponowanych zgłoszeń. Krzysztof Matolicz zwrócił uwagę, że należy przyjrzeć się planowi
inwestycyjnemu dla osiedla oraz stworzyć bazę inwestycji z zaznaczeniem ich kolejności..
Zgłoszono propozycje KZI:
1. Teresa Zielińska (gość):
Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. Grabiszyńskiej 301 do końca ulicy Fiołkowej.
Długość odcinka do utwardzenia- 150 mb., szer.3,6 m, koszt 75 -100 tys. zł
Dotyczy podwórka kwartału ograniczonego ulicami: Ostrowskiego, Grabiszyńską, Fiołkową,
Nasturcjową.

2. Janina Pławnicka:
Budowa chodnika przy ulicy Monterskiej, wzdłuż boiska szkolnego. Utwardzenie ścieżki pomiędzy
ulicami Blacharską a Monterską.
3. Małgorzata Subzda:
Chodnik w północnej części ulicy Blacharskiej z przejściem dla pieszych umożliwiającym dotarcie
na niego z chodnika zachodniego.
4. Maria Kostrzewa Żołnierz:
Remont chodników przy ulicy Ojca Beyzyma po stronie numerów parzystych.
5. Beata Andrejewicz:
Kontynuacja remontu chodnika przy ulicy Kreślarskiej ( jedna strona ).
6. Krzysztof Matolicz:
a) remont chodników przy ulicy Odkrywców,
b) remont chodników w zachodniej części Alei Pracy,
c) poprzednie (wszystkie) złozone wcześniej propozycje.
7. Katarzyna Bańcerowska:
Remont chodnika przy ulicy Odkrywców, po stronie nieparzystej, wraz z koniecznością
uzupełnienia nasadzeń akcjowych do regularnej siatki drzew.
8. Robert Jaskulski (gość):
Wymiana nawierzchni jezdni przy ulicy Hallera 160-176 (frezowanie + tzw. nakładki)
9. Michał Sznajder (gość)
Wykonanie podniesionych przejść dla pieszych na ulicy Odkrywców i Ojca Beyzyma na wysokości
ścieżek w parku łączących całość założenia.
10. Anna Daleszyńska
Remont nawierzchni ul. Beyzyma.
Ad V
1. Anna Daleszyńska złożyła wniosek do Przewodniczącej Komisji Infrastruktury o:
a) zawnioskowanie o naprawę części chodnika przy Al. Pracy (zdewastowanego podczas
budowy boiska przy SP109),
b) sprawdzenie, która jednostka jest odpowiedzialna za finansowanie remontów nawierzchni alei Hallera (ad.IV 8),
c) do uzgodnienia zasad pozyskiwania finansowania jest kwestia doposażenia osiedla w
oznakowanie dotyczące ograniczenia prędkości i progi spowalniające.
2. Poruszono temat drzewostanu Parku Grabiszyńskiego i uzupełnienia ławek (temat będzie
omówiony na zaplanowanym spotkaniu w ZZM na wniosek Zarządu o wgląd do
projektowanego masterplanu Parku Grabiszyńskiego).
Ad VI
Termin kolejnych obrad Zarządu wyznaczono na dzień 27 czerwca 2017 o godzinie 17.00
Ad VII
Na tym posiedzenie zakończono i zamknięto.
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