Protokół z 3/17 posiedzenia
Zarządu Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek
z dnia 27 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 2/17 w sprawie przyjęcia protokołu.

IV
Wniosek Zarządu Osiedla o zawarcie umowy zlecenie dotyczącej realizacji zadania
społecznego z koordynatorem ds. Klubu Seniora i osobą prowadzącą warsztaty dla KS
V

Projekty WBO z osiedla Grabiszyn-Grabiszynek – przegląd

VI
Kontynuacja prac nad Kartami Zadań Inwestycyjnych w oparciu o uzyskane informacje
dot. omawianych wcześniej inwestycji.
1. Głosowanie w sprawie wyboru 3 propozycji spośród zgłoszonych
VII
Aktualizacja zadań społecznych – np. turniej bule (przewidziany przez poprzedni Zarząd na
wiosnę 2017)
VIII

Zapytania i wolne wnioski.

IX

Wyznaczenie terminu kolejnych obrad.

X

Zamknięcie obrad.

Na posiedzeniu odniesiono się do porządku obrad:
Ad. I
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca zarządu. W posiedzeniu wzięło udział 4 członków zarządu,
przewodniczący i wiceprzewodniczący rady oraz gość z ramienia WCRS- pan Bartłomiej Włosik.
Wg listy obecności
Ad. II
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad. III
1. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
2. Uchwałą 2/17 przyjęto protokół 2/17.
Ad. IV
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. V
Małgorzata Subzda przekazała informacje jakie projekty WBO uzyskały pozytywną opinię.
Stwierdziła, że jest niewiele projektów o niskim progu finansowym.

Krzysztof Matolicz zaproponował, że należy oszacować koszty marketingu w związku z
promowaniem wybranego projektu. Stwierdził, że nawet przy kwocie 10 000zł. warto inwestować z
uwagi na większy zysk od strony ewentualnej realizacji.
Ad.VI
Drogą głosowania (wynik jednogłośny) wybrano 2 projekty do zgłoszenia:
1. Utwardzenie drogi wewnętrznej podwórka przy Nastrurcjowej (projekt zgłoszony przez
Teresę Zielińską (IV/1 z obrad zarządu 2/17)
Projekt podzielono na etapy.
Etap I- sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej całości zadania plus realizacja
odcinka wskazanego na obradach 2/17
2. Remont nawierzchni jezdni i chodników przy ulicy Beyzyma. Projekt podzielono na etapy.
Etap I- sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej całości zadania plus ewentualna
realizacja odcinka jezdni pomiędzy ulicą Blacharską a Pilnikarską.
3. Nie wybrano trzeciego projektu. Preferowanymi były: projekt remontu nawierzchni jezdni
przy alei Hallera (jeden pas drogowy) oraz budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy
Blacharskiej, w ramach bezpiecznej drogi do szkoły.
Zastanawiano się czy chodnik przy Blacharskiej nie mógłby być finansowany z innych
źródeł niż KZI, ze względu na temat: bezpieczne dojście do szkoły. Do sprawdzenia.
Krzysztof Matolicz zgłosił, że temat zwiększenia ilości ławek w parku Grabiszyńskim
należy głosić w ramach KZI, gdyż ma duże szanse na realizację.
Ustalono, że należy się skontaktować z ZZK oraz WIM w celu ustalenia jakie projekty mają
szansę na realizację.
Ad.VII
Zakres zadań został podtrzymany. Ustalono, że należy zaangażować w temat całość RO. Do
ustalenia- jak należy promować planowany wcześniej turniej BULE. Nagrody należy również wziąć
pod uwagę, pozostałe z zeszłego roku. Wstępnie uspalono termin turnieju na 10.09, początek
godzina 11. 00.
Ad.VIII
Ustalono, że Małgorzata Subzda odpowie panu Marcinowi S. w temacie komunikacji miejskiej
dotyczącej pośrednio ulicy Racławickiej. Katarzyna Bańcerowska przygotuje pismo do CH
Zajezdnia w temacie innych możliwości sytuowania nagłośnienia w czasie koncertów, które są
uciążliwe dla mieszkańców.
Ad. IX
Termin nie został ustalony, jest do potwierdzenia ze względu na sezon urlopowy. Prawdopodobnie
będzie to druga połowa lipca.
Ad. X
Na tym obrady zamknieto i zakończono.
Prowadziła:
Anna Daleszyńska
przewodnicząca Zarządu RO
Grabiszyn-Grabiszynek
Protokowała:
Katarzyna Bańcerowska, sekretarz RO
Grabiszyn-Grabiszyn

