PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE
z dnia 07.01.2013 r.

Porządek posiedzenia:
1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2013.
a) przedstawienie propozycji planu rzeczowo – finansowego na 2013 r.,
b) dyskusja,
c) zatwierdzenie planu, podjęcie Uchwały Rady Osiedla.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Ad. 1.
Przewodniczący powitał obecnych i stwierdził prawomocność posiedzenia.
Obecnych: 9 członków Rady Osiedla.
Załącznik: lista obecności.
Ad. 2.
Przewodniczący zaproponował porządek obrad jak wyżej, który został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3.
Skarbnik Rady Osiedla przedstawił propozycję planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla
na 2013 r. Po wyjaśnieniach i odpowiedziach dotyczących planu podjęto Uchwałę Rady
Osiedla.
Ad.4.
Omówiono i przedyskutowano bieżące sprawy:
1. Przewodniczący Rady Osiedla przedstawił istotne przedsięwzięcia zrealizowane w 2012
roku na terenie naszego osiedla przy współudziale naszej Rady:
- oświetlone zostały alejki w osiedlowym parku,
- przeprowadzono kapitalny remont ulicy Łukasińskiego,
- współudział w pozyskaniu środków i organizacji uroczystego wręczenia sztandaru
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- na ulicy Szerokiej został zrobiony chodnik z wjazdami do posesji,
- uporządkowany został teren wokół zabytkowej pompy,
- zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe,
- zorganizowana została „choinka osiedlowa” wraz z konkursem i nagrodami dla dzieci,
- zamontowane zostały lampy solarne na ulicy Żyznej,
- odsłonięto tablicę Ronda Powstańców Warszawskich na ul. Łukasińskiego–Topolowej.
2. W III poniedziałek bieżącego miesiąca odbędzie się posiedzenie Zarządu Rady Osiedla, na
którym dokonane zostaną oceny działalności członków Rady Osiedla, podsumowanie roku
2012, omówione zostanie sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz przygotowanie
propozycji planu wizyty Prezydenta Miasta na osiedlu.
3. Do Rady Osiedla zostały złożone dokumenty z Biura Inżynierskiego DAMART odnośnie
połączenia ul. Szafera z ul. Gen. Sosabowskiego. Do 15 stycznia RO zobowiązana jest
przedstawić wnioski, uwagi i propozycje.
4. Do członków Rady Osiedla został mailowo rozesłany projekt „Statutu Osiedla”
zaproponowany przez Komisję Inicjatyw Społecznych RM. Na następnym posiedzeniu po
zapoznaniu się z projektem członkowie Rady Osiedla przedstawią wnioski.
5. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia od 01.02.2013 r. nowej sekretarki Justyny
Rudzińskiej. Wszyscy członkowie Rady głosowali „za”.
6. Przedyskutowano plan wizyty Prezydenta Miasta oraz jej przybliżony termin.
Przewodniczący RO proponował miesiąc marzec, natomiast Lech Zys był za wcześniejszym
terminem. Szczegóły zostaną omówione na posiedzeniu Zarządu RO.
7. Wysłane zostało pismo do Komisji Kultury w sprawie biblioteki. Rada Osiedla postanowiła
również napisać w tej sprawie do Marszałka Województwa.
Ad.5.
Wolne wnioski – brak.
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