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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: 15:  ZA – 15,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0   

Ad.3.                                                                                                                                                  

Podczas pełnienia dyżurów nie została zgłoszona żadna sprawa, 

Ad.4.                                                                                                                                    

Zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. 

Głosowało osób: 15:  ZA – 14,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 1 

Ad.5.                                                                                                                                                               

Nie złożono projektów uchwał do Porządku Obrad.                                                                                                                                        

Ad.6.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 21/20 w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy w drodze 

bezprzetargowej działki nr 54/6 obręb 4070. 

Głosowało osób: 15:  ZA –15,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

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

Ad.7.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 22/20 w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy części działki 

nr 73/2 i nr. 47/1 obręb 4080 przylegającej do posesji przy                                        

ul. Baczyńskiego 20. 

Głosowało osób: 15:  ZA – 15, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

dzierżawy w/w działki, na poprawę warunków przyległej posesji. 
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Ad.8.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 23/20 w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy części działki 

nr 73/2 i nr. 47/1 obręb 4080 przylegającej do posesji przy ul. Baczyńskiego 18. 

Głosowało osób: 15:  ZA – 15, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

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

Ad.9.                                                                                                                                         

Wolne wnioski: 

 Radna Osiedla poruszyła temat montażu poręczy przy schodach 

znajdujących się przy SP 37 przy ul Nałkowskiej 33. 

Sprawa była poruszana i czekamy na odpowiedz z UM, na temat 

finansowania inwestycji. 

Ad.10.                                                                                                                                         

Zamknięcie obrad.                                                                                                                                             

Obrady zakończyły się o godz.18:25 
 
 

 

 

  Sporządził/a:                                                                      Przewodniczący :                                   


