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Ad.1.                                                                                                                                                      

Przewodniczący Artur Brończyk otworzył obrady zdalne, stwierdził kworum do 

podejmowania uchwał na podstawie odesłanych, odebranych kart do 

głosowania.                                                                                                                                                

Ad.2.                                                                                                                                
Przyjęto porządek obrad.  

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

Ad.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. 

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

Ad.4.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 37/21  w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy części 

nieruchomości gruntowej przy ul. Maciejowickiej/Botanicznej, (zgodnie z 

miejscem wskazanym na załączonej mapie o pow18,64 m2), działka                                

nr. 48/11 obręb 4080 Dąbie. 

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.5.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 38/21 w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy części 

nieruchomości gruntowej przy ul. Maciejowickiej/Botanicznej, (zgodnie z 

miejscem wskazanym na załączonej mapie o pow. 70m2)  działka nr. 48/11 

obręb 4080 Dąbie.    

Głosowało osób: 12:  ZA – 8, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 4 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

dzierżawy w/w działki, na poprawę warunków przyległej posesji. 
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Ad.6.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 39/21 w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy części 

nieruchomości gruntowej przy ul. Maciejowickiej/Botanicznej, (zgodnie z 

miejscem wskazanym na załączonej mapie o łącznej pow. 8,9m2) działka                        

nr. 48/11 obręb 4080 Dąbie 

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.7.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 40/21 w sprawie przeznaczenia części środków 

zapisanych w Budżecie na, Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli.   

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

Rada Osiedla  po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami postanowiła 

rozdysponować budżet zgodnie z sugestiami mieszkańców. 

Ad.8.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wolne wnioski: 

W odpowiedzi na zapytanie Radnej, Przewodniczący udzielił odpowiedzi. 

       Budowa kładki nad ulicą Struga na wysokości Outlet Park, była poruszana 

wielokrotnie. W pierwotnej wersji była w planie, ale z uwagi na koszty 

zrezygnowano z jej budowy. Rada Osiedla, Radni Miejscy wciąż zabiegają o 

pieniądze na tą inwestycje.  

 

Ad.9.                                                                                                                                         

Zamknięcie obrad.                                                                                                                                             

 
 

  Sporządził/a:                                                                      Przewodniczący :                                   


