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Ad.1.                                                                                                                                                      

Przewodniczący Artur Brończyk otworzył obrady o godz. 18:00, stwierdził 

kworum do podejmowania uchwał – lista obecności jest załącznikiem do 

protokołu.                                                                                                                                                

Ad.2.                                                                                                                                
Przyjęto porządek obrad.  

 Głosowało osób: 13:  ZA – 13,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0   

Ad.3.                                                                                                                                                  

Podczas dyżurów została zgłoszona jedna sprawa, dotycząca dzierżawy gruntu 

na poprawę warunków zagospodarowania, przyległej posesji. Mieszkaniec 

został poinformowany o podjęciu odpowiednich działań w celu uzyskania opinii 

Rady Osiedla. 

Ad.4.                                                                                                                                    

Zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. 

Głosowało osób: 13:  ZA – 13,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Ad.5.                                                                                                                                                               

Nie złożono projektów uchwał do Porządku Obrad.                                                                                                                                        

Ad.6.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 16/19 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – 

finansowego na 2020r. ujętego w Uchwale Rady Osiedla Nr. 11/19. 

Głosowało osób: 13:  ZA –13,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Wykonując obowiązki nałożone na Radę Osiedla, została podjęta uchwała 

zatwierdzająca plan rzeczowo – finansowy na 2020 rok ujęty w Uchwale Rady 

Osiedla Nr. 11/19. 
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Ad.7.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 17/19 w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy części działki 

nr. 47/1 i 73/2 obręb 4080. 

Głosowało osób: 13:  ZA – 13 PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

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

Ad.8.                                                                                                                                         

Wolne wnioski: 

 Przewodniczący Rady Artur Brończyk podziękował radnym za pomoc w 

organizacji Mikołajek w Parku Majowe w dniu 06.12.2019r.  

 

 Przewodniczący poinformował również o:                                                                        

- zbliżającym się zakończeniu prac związanych z budową miejsc 

postojowych przy ul. Andrzejewskiego i Maciejowickiej                                                                                   

-budowie parkingu przy ul. Gombrowicza, której początek zaplanowany 

jest na pierwszy kwartał 2020 roku. 

 

 Z okazji zbliżających się Świąt, Przewodniczący złożył życzenia i zaprosił 

radnych na Wieczór Wigilijny dla mieszkańców osiedla organizowany      

w dniu 13.12.2019r. 

 

Ad.9.                                                                                                                                         

Zamknięcie obrad.                                                                                                                                             

Obrady zakończyły się o godz.18:30 
 
 

 

 

  Sporządził/a:                                                                      Przewodniczący :                                   


