
Protokół nr 10/2017 

z posiedzenia Rady Osiedla Śródmieście Północ 

z dnia 12 grudnia 2017 r. 

 

Ad1 / Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

Posiedzenie otworzył i powitał członków Rady Przewodniczący Rady Osiedla 

Ireneusz Koczan. Stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo oraz 

stwierdził quorum 9 obecnych radnych. 

 

Ad2/ Przedstawienie porządku obrad, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do 

porządku obrad i jego zatwierdzenie. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który każdy radny otrzymał . Do 

porządku obrad zgłoszono wniosek o wprowadzenie uchwały nr 68/17 w sprawie 

przyznania diet członkom Zarządu – zgłosił B. Widomski. 

Głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. Głosowało 9 radnych, za przyjęciem 9, 

przeciw 0, wstrzymujących 0. Wniosek został przyjęty 

 Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z poprawką. 

Głosowało 9 radnych, za przyjęciem 9, przeciw 0, wstrzymujących 0. Porządek obrad 

został przyjęty. 

Ad3/ Przedstawienie protokółu z ostatniego posiedzenia i jego zatwierdzenie. 

Protokół odczytał  Józef Michalski. Następnie odbyło się głosowanie nad jego 

zatwierdzeniem. 

 Głosowało 9 radnych: za przyjęciem 9, przeciw 0, wstrzymujących 0. Protokół został 

przyjęty. 

Ad4/ Omówienie spraw bieżących przedstawił Przewodniczący Rady Ireneusz Koczan. 

1. Rozpoczął się remont chodnika przy Pl. Kilińskiego. 

2. Odbył się coroczny turniej piłki siatkowej w Szkole podstawowej nr. 56. 

3. Trwa remont boiska przy Szkole podstawowej nr.46 przy Ul. Wacława Felczaka. 

Remont w którym finansowo uczestniczy nasza Rada. 

4. Odbyła się wycieczka do Berlina. Uczestnicy wrócili zadowoleni i  planują kolejny 

wyjazd może do Poczdamu. 

5. Kończy się remont skwerków przy ul. Jana Pawła 2, w którym finansowo 

uczestniczy nasza Rada. 

 



Ad5/ Podjęcie uchwał w sprawach: 

Uchwała nr 67/2017 w sprawie: zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie do           

sprzątania biura. 

Głosowało 9 radnych. Za przyjęciem 9, wstrzymujących 0, przeciw 0 . Uchwała 

została przyjęta. 

Uchwała nr 68/2017 w sprawie: przyznania diety członkom Zarządu w 2018 roku 

Głosowało 9 radnych. Za przyjęciem 9, wstrzymujących 0, przeciw 0 . Uchwała 

została przyjęta. 

Ad6/ Ustalenie terminu następnego posiedzenia oraz zaplanowanie dyżurów w Radzie. 

 Termin następnego spotkanie 23.01.2018r. godz.1700. Radni zapisali się na listę 

dyżurów. 

Ad7/ Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 Przewodniczący Rady złożył życzenia świąteczne i noworoczne członkom rady i 

wręczył prezenty. 

 Członek Rady Stanisław Ozga wręczył w imieniu Polskiego Związku Działkowców  

Radnej Zofii Mirkiewicz dyplom uznania oraz złotą odznakę za osobiste 

zaangażowanie w rozwój ogrodów działkowych. 

Ad8/ Zamknięcie posiedzenia. 

Posiedzenie zakończono. Podjęte uchwały, lista obecności, porządek posiedzenia w 

załączeniu. 
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