Posiedzenie Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
05.12.2016r.
Porządek:
1.
2.
3.
4.
5.



6.




Powitanie gości, radnych, stwierdzenie prawomocności
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia rady
Przedłużenie pracy Julii Jagielskiej
Stanowisko w sprawie wyborów do rad osiedli - Miejska Komisja Wyborcza
Finanse rady:
sprawozdanie
uchwała w sprawie wydatków + korekta planu
plan na rok 2017
Sprawy bieżące:
Choinka osiedlowa
Spotkanie opłatkowe
"Zaścianek"

Ad. 1
Przewodniczący przywitał gości, radych, stwierdził prawomocność posiedzenia. Wszyscy "za",
nikt się nie wstrzymał.
Ad. 2
Przedstawienie zmian naniesionych na poprzedni protokół z posiedzenia rady z dnia
07.11.2016r. (poprawki dotyczące spraw, którymi zainteresowana była radna Grażyna Walaszczyk).
Ustalenie nowych zasad pisania protokołów - brak wymieniania nazwisk w opisywaniu przyjętych
stanowisk w głosowaniach ("za", "przeciw", "wstrzymał się"). Podawana będzie jedynie liczba osób
przyjmujących dane stanowisko w sprawie.
Ad.3
Podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia umowy pracownikowi biurowemu Julii Jagielskiej
(umowa od dnia 01.01.2017r. do 30.12.2017r.). Wszyscy "za", nikt się nie wstrzymał.
Ad.4
Przewodniczący przedstawił uchwałę Miejskiej Komisji Wyborczej dotyczącą nowej ordynacji
wyborczej . Zmiana polega na wprowadzeniu nowej zasady głosowań w systemie jeden głos na
jednego kandydata.
Wśród radnych przeprowadzona zostaje dyskusja na ten temat, z której wynikają min. obawy o
zbytnie upolitycznienie Rad Osiedlowych. Może to skutkować mniejszym zainteresowaniem
rzeczywistymi problemami i sprawami osiedla.
W głosowaniu: osiem osób "przeciw", jedna osoba "za".

Ad.5
Radni zostają zapoznani z korektą planu rzeczowo finansowego na rok 2016. Dodatkowe
wydatki na bieżący rok przedstawiają się następująco:
 Druk oraz rozprowadzenie kwartalnika osiedlowego "Zaścianek" (600zł)
 Catering na spotkanie opłatkowym w bistro "Solniczka" (1500zł)
W związku z wolnymi środkami skarbnik Lilianna Gnoińska przedstawia propozycję kupna
namiotu (namiot na stalowych nogach 3mx4,5m, koszt: 2600zł), który będzie mógł zostać
wykorzystany przy organizacji festynów czy pikników osiedlowych w przyszłych latach. Wszyscy "za",
nikt się nie wstrzymał.
Ad.6
Przewodniczący przypomniał uczestnikom posiedzenia o sprawach bieżących:
 Choinka osiedlowa -data: 11.12, godz.10.00-14.00 (Do pomocy przy przygotowaniu choinki
na to wydarzenie zgłosili się: Dorota Bieszczad, Henryk Szajner)
 Spotkanie opłatkowe - data: 17.12, godz. 16.00
 Wydanie pierwszego numeru wznowionego kwartalnika osiedlowego "Zaścianka"

Protokołowała Julia Jagielska

