
Protokół nr 09/2017 

z posiedzenia Rady Osiedla Śródmieście Północ 

z dnia 07 listopada 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 11 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 . 

Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Głosowało 11 

radnych, za przyjęciem 11, przeciw 0, wstrzymujących 0. Porządek obrad został 

przyjęty. 

 

Ad3/ Przedstawienie protokółu z ostatniego posiedzenia i jego zatwierdzenie. 

 

Protokół odczytał sekretarz  Dariusz Malec. Następnie odbyło się głosowanie nad 

jego zatwierdzeniem. 

 Głosowało 11 radnych: za przyjęciem 11, przeciw 0, wstrzymujących 0. Protokół 

został przyjęty. 

 

Ad4/ Omówienie spraw bieżących przedstawił Przewodniczący Rady Ireneusz 

Koczan. 

 

1. Plac zabaw przy ul. Monte Cassino został przyjęty i udostępniony dzieciom. 

2. Stojaki rowerowe zostaną zamontowane po 25.11.2017r. 

3. Przy ul. Golisza 10 odbędzie się debata na temat bezpieczeństwa 

zorganizowana Przez Komendę Miejską Policji  . 

4. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej prosi o dostarczenie zgody na 

warunkową budowę siłowni. 

5. 6 grudnia jak co roku odbędzie się turniej piłki siatkowej organizowany przez 

naszą Radę w szkole podstawowej nr. 56. 

6. 9 grudnia odbędzie się wycieczka organizowana przez naszą Radę dla 

mieszkańców osiedla do Berlina .  



Ad5/ Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

Uchwała nr 64/2017 w sprawie: wydania opinii dot. wydzierżawienia części 

nieruchomości gruntowej na działce ewidencyjnej Nr. 

13/19 obręb 1026 na tymczasowe stanowisko handlowe. 

Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem 11, wstrzymujących 0, przeciw 0 . Uchwała 

została przyjęta. 

 

Uchwała nr 65/2017 w sprawie: zmiany finansowania planowanych inwestycji 

na terenie osiedla na 2017. 

Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem 11, wstrzymujących 0, przeciw 0 . Uchwała 

została przyjęta. 

 

Uchwała nr 66/2017 w sprawie: zmiany planu rzeczowo – finansowego Rady 

Osiedla Śródmieście Północ na rok 2017. 

Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem 11, wstrzymujących 0, przeciw 0 . Uchwała 

została przyjęta. 

 

Ad6/ Ustalenie terminu następnego posiedzenia oraz zaplanowanie dyżurów w 

Radzie. 

 

 Termin następnego spotkanie 12.12.2017r. godz.1700. Radni zapisali się na listę 

dyżurów. 

 

Ad7/ Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Radna Stanisława Mulicka  została pochwalona przez Przew. Rady Osiedla 

„Śródmieście-Północ Ireneusza Koczana za  zorganizowanie sadzenia krokusów.  

 

Ad8/Zamknięcie posiedzenia. 

 

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

załączeniu. 

 

 

Sekretarz 

 

Dariusz Malec 
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