
PROTOKÓŁ Nr 5
z  sesji Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec - Kobylepole

z dnia 9 lipca  2015 r.

W  dniu  9  lipca  2015  r.  o  godzinie  18:30,  w  Szkole  Podstawowej  nr  55

(ul.  Szpaków 1),  rozpoczęła się  piąta sesja Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec -

Kobylepole.

Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec

–  Kobylepole  Pan  Krzysztof  Bartosiak,  który  powitał  wszystkich  obecnych  

(lista obecności wraz z porządkiem obrad – załącznik nr 1 i nr 2). Po stwierdzeniu

kworum - na sesji obecnych było 12 członków Rady Osiedla, powołano protokolanta

sesji, którym wybrano Bartłomieja Sitę - pracownika Oddziału Wspierania Jednostek

Pomocniczych Nowe Miasto.

W  punkcie  dotyczącym  komunikatów  przedstawiono  informacje

o  przeprowadzonych  w  Gimnazjum  nr  22  warsztatach  twórczych,

a  także  poinformowano  o  wniosku  mieszkańców  ulicy  Rysiej  oraz  ulicy  Dzieci

Wrzesińskich o usuniecie roślin pasożytniczych (jemioły) z drzew rosnących wzdłuż

ww. ulic. W tym momencie sesję opuściła Pani Hanna Grobelna. W komunikatach

przedstawiono również korespondencję przesłaną do Rady Osiedla.

Następnie,  obecni  na  sesji  członkowie  Zarządu  Osiedla   przedstawili

propozycje  zadań na 2016 rok.  W tym momencie  na sesję  przybył  Pan  Bartosz

Rozynek. Po przeprowadzonej dyskusji na temat zasadności ujęcia przedstawionych

zadań  w  planie  wydatków  na  nadchodzący  rok  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie

projektu planu wydatków na 2016 r.(załącznik nr 3). Za jej przyjęciem opowiedziało

się jedenastu radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W kolejnym punkcie porządku obrad podjęto uchwałę w sprawie przyznania

diet dla członków organów Osiedla (załącznik nr 4). Za jej przyjęciem opowiedziało

się dziesięciu radnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

W  wolnych  głosach  i  wnioskach  zwrócono  uwagę  na  konieczność

wystosowania  do  Zarządu  Dróg  Miejskich  pisma  w  sprawie  wadliwie  wykonanej

naprawy  ulicy  Swantibora.  Następnie  dyskutowano  na  temat  jakości  remontów

przeprowadzanych  w  miejskich  placówkach  oświatowych.  Radni  uznali,  iż  zależy

im  na  tym  by  mieć  większy  dostęp  do  poszczególnych  etapów  procedur
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przetargowych  prowadzonych  na  rzecz  miejskich  jednostek  organizacyjnych

w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rady Osiedla. W wolnych

głosach  i  wnioskach  przedstawiono  również  pisma,  które  zostały  wystosowane

przez Zarząd Osiedla.

W związku  z  wyczerpaniem porządku  obrad  sesje  zakończono  o  godzinie

20:30. Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:         Przewodniczący obradom:

 (-)  Bartłomiej  Sita                           (-) Krzysztof Bartosiak

Załączniki:

1.   Lista obecności członków Rady Osiedla i zaproszonych gości.

2.   Porządek obrad sesji.

3.  Uchwała  nr  V/19/II/2015 Rady  Osiedla  Antoninek  –  Zieliniec  –  Kobylepole

z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie projektu planu wydatków na 2015 r.

7.  Uchwała  nr  V/20/II/2015 Rady  Osiedla  Antoninek  –  Zieliniec  –  Kobylepole

z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
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