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Ad.1.                                                                                                                                                      

Przewodniczący Artur Brończyk otworzył obrady o godz. 18:10, stwierdził 

kworum do podejmowania uchwał – lista obecności jest załącznikiem do 

protokołu.                                                                                                                                                

Ad.2.                                                                                                                                
Przyjęto porządek obrad.  

 Głosowało osób: 8:  ZA – 8,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0   

Ad.3.                                                                                                                                                  

Podczas dyżurów została zgłoszona sprawa mężczyzny rozbierającego się przy 

wybiegu dla psów. 

Ad.4.                                                                                                                                    

Zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. 

Głosowało osób: 8:  ZA – 8,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Ad.5.                                                                                                                                                               

Nie złożono projektów uchwał do Porządku Obrad.                                                                                                                                        

Ad.6.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 18/20 w sprawie oznakowania przejść dla pieszych                         

przy ul. Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej. 

Głosowało osób: 8:  ZA –8,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Dbając o bezpieczeństwo dzieci oraz mieszkańców, zachodzi konieczność 

odpowiedniego oznakowania przejść dla pieszych przy Niepublicznej SP 

„LEGATO”, dlatego Rada Osiedla zwróci się o przeprowadzenie analizy i 

wykonanie oznakowania do WGK. 
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Ad.7.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 19/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2019 r. 

Głosowało osób: 8:  ZA – 8 PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla po przedstawieniu sprawozdania finansowego za 2019r. 

postanowiła je zatwierdzić bez uwag. Gospodarka finansowa jest prowadzona, 

zgodnie z przepisami. 

Ad.8.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 20/20 w sprawie opiniowania projektu budowy miejsc 

postojowych przy ul. Iwaszkiewicza i Maciejowickiej. 

Głosowało osób: 8:  ZA – 8 PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wstępnego projektu, budowy miejsc 

postojowych przy w/w ulicach, postanowiła wydać pozytywną opinię z 

zastrzeżeniem pozostawienia lub przesadzenia istniejących drzew kolidujących z 

wykonaniem zadania, oraz zwrócenie uwagi na wysokość krawężników.  

Ad.9.                                                                                                                                         

Wolne wnioski: 

 Przewodniczący Rady Artur Brończyk poinformował Radnych o 

możliwości wyrobienia legitymacji służbowych.  

 

 Przewodniczący poinformował również o akcji Policji która zakończyła się 

złapaniem mężczyzny rozbierającego się przy wybiegu dla psów przy ul. 

Botanicznej. 

 

 Radni zgłosili również, sprawy ważne dla mieszkańców osiedla, tj.  

 - utrzymanie Parku Majowe,  

 - montaż spowalniaczy przy ul. Botanicznej i Maciejowickiej przy 

Przedszkolu Publicznym nr.61  

 montaż słupków przy ul. Łubinowej, uniemożliwiających 

parkowanie aut, które ograniczają widoczność przy wyjeździe           

z ul. Dąbrowskiej. 
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W sprawach poruszonych w wolnych wnioskach, Zarząd skontaktuje się z 

odpowiednimi służbami, w celu ich realizacji.  

Ad.10.                                                                                                                                         

Zamknięcie obrad.                                                                                                                                             

Obrady zakończyły się o godz.18:43 
 
 

 

 

  Sporządził/a:                                                                      Przewodniczący :                                   


