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Ad.1.                                                                                                                                                      

Przewodniczący Artur Brończyk otworzył obrady o godz. 18:15 

Ad.2.                                                                                                                                                   

Podczas dyżurów nie zgłoszono żadnych spraw, w zebraniu nie uczestniczyli 

mieszkańcy osiedla. 

Ad.3.                                                                                                                                        

Stwierdzono kworum – lista obecności jest załącznikiem do protokołu.                                                                                                                                                

Ad.4.                                                                                                                                    

Zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. 

Głosowało osób: 9:  ZA – 9,  PRZECIW - 0  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

 

Ad.5.                                                                                                                                                               

Nie złożono projektów uchwał do Porządku Obrad.                   

Ad.6.                                                                                                                                           

Przyjęto porządek obrad.  

 Głosowało osób: 9:  ZA – 8,  PRZECIW - 0  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Ad.7. 

Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe za drugie półrocze 2017r. 

Omówione zostały wszystkie aspekty dotyczący finansów. Zarząd po organizacji 

Wigilii rozdysponuje posiadane środki prawie w 100 %.  

Ad.8.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 142/17 w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy gruntów 

gminnych w drodze bezprzetargowej przy ul. Baczyńskiego 7, część działki nr 70/3                   

obręb 4080. 

Głosowało osób: 9:  ZA – 9  PRZECIW - 0  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla nie widzi przeciwskazań dot. dzierżawy w/w terenu w celu 

poprawy warunków zagospodarowania. Została wydana pozytywna opinia. 
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Ad.9.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 143/17 w sprawie wydania opinii dot. sprzedaży gruntów 

gminnych w drodze bezprzetargowej przy ul. Baczyńskiego 9, część działki nr 70/3                   

obręb 4080. 

Głosowało osób: 9:  ZA – 8  PRZECIW - 0  WSTRZYMAŁO SIĘ – 1 

Rada Osiedla nie widzi przeciwskazań dot. dzierżawy w/w terenu w celu 

poprawy warunków zagospodarowania. Została wydana pozytywna opinia. 

Ad.10.                                                                                                                                  

Omówiono szczegółowo plan działań dot. organizacji Wieczoru Wigilijnego w 

dniu 15.12.2017r. Wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne za poszczególne 

działania organizacyjne.                                                                                                                                                    

Ad.11.                                                                                                                                                     

Wolne wnioski:                                                                                                                                    

- Przewodniczący Artur Brończyk omówił stan prowadzonych inwestycji na 

osiedlu, zakończonych oraz tych w trakcie realizacji tj. montaż ławek i koszy na 

śmieci.                                                    

– Osoby biorące udział w wydarzeniu organizowanym w dniu 09.12.2018r tj. 

„Mikołajki w Parku” – wspólne ubieranie choinki osiedlowej, stwierdziły że 

pomysł był trafiony. Mikołaj w ciągu niespełna godziny rozdał 150 prezentów 

dla najmłodszych mieszkańców.  

- Przedstawiciele Rady Artur Brończyk i Marcin Biskupski uczestniczyli w 

pierwszym spotkaniu dot. budowy CAL przy Rondzie Regana. 

 Ad.12.  

Obrady zakończyły się o godz.19:15. 
 
 
 
      Sporządził/a:                                                                      Przewodniczący :                                   

 


