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Ad.1.                                                                                                                                                      

Przewodniczący Artur Brończyk otworzył obrady o godz. 18:00, (które odbyły 

się na obiekcie sportowym „Komin Arena”) stwierdził kworum do 

podejmowania uchwał – lista obecności jest załącznikiem do protokołu.                                                                                                                                                

Ad.2.                                                                                                                                
Przyjęto porządek obrad.  

 Głosowało osób: 12:  ZA – 12,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0   

Ad.3.                                                                                                                                                  

Podczas pełnienia dyżurów nie została zgłoszona żadna sprawa, 

Ad.4.                                                                                                                                    

Zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. 

Głosowało osób: 12:  ZA – 12,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Ad.5.                                                                                                                                                               

Nie złożono projektów uchwał do Porządku Obrad.        

Ad.6.                                                                                                                                                               

Zarząd Rady Osiedla przedstawił sprawozdanie z działalności Rady za 2019 r. 

Ad.7.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 24/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Rady Osiedla za 2019 r. 

Głosowało osób: 12:  ZA –12,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu sprawozdania nie wnosi zastrzeżeń. 

Ad.8.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 25/20 w sprawie w przeznaczenia środków zapisanych w 

Budżecie na, Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli. 

Głosowało osób: 12:  ZA – 12, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, popiera wniosek 

wymiany chodnika przy ul. Botanicznej. 
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Ad.9.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 26/20 w sprawie w wydania opinii dot. dzierżawy działki 

drogowej 73/2 przy ul. Baczyńskiego 1. 

Głosowało osób: 12:  ZA – 12, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

dzierżawy w/w działki, na poprawę warunków przyległej posesji. 

Ad.10.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wolne wnioski: 

Przewodniczący przekazał informacje dotyczące osiedla: 

 Zostały zakupione maseczki dla mieszkańców osiedla, dystrybucją zajmą 

się radni osiedlowi, pieniądze pochodzą z KIS. 

 Został odebrany Parking przy Gombrowicza 

 Zgodnie z Uchwałą nr. 1/19 dyżury i zebrania w okresie wakacji są 

zawieszone 

 Przekazany został plac budowy ul. Łubinowej 

 17.10.2020 zostanie przeprowadzona inicjatywa „Jedno drzewko” w 

Parku Majowe zostaną posadzone drzewa. 

Radni zgłosili następujące sprawy: 

 Wykonanie chodnika przy ul. Botanicznej (od Wybiegu dla psów do Lidla) 

 Ustawienie znaków przy ul. Botanicznej 

 Parkowanie przy ul. Wierzyńskiego na chodnikach. 

Ad.11.                                                                                                                                         

Zamknięcie obrad.                                                                                                                                             

Obrady zakończyły się o godz.19:25 
 
 

 

 

  Sporządził/a:                                                                      Przewodniczący :                                   


