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Protokół z obrad X sesji
Rady Osiedla Żabianka - Wejhera - Jelitkowo- Tysiąclecia
z dnia 21.05.2012 r.
1. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Maria Cholewińska i stwierdziła na
podstawie listy obecności kworum (obecnych 8 osób) co potwierdza prawomocność
obrad.
2. Protokólantem zebrania została Radna Irena Tarczyńska.
3. Przegłosowano porządek obrad - jednogłośnie.
4. Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Szymańska omówiła projekt uchwały nr XI15112
z dnia 21.05.2012 roku w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych na
2012 r.
5.

6.

7.
8.

9.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały
nr XI15112 z dnia 21.05.2012 r.
Za uchwałą głosowało 8 Radnych.
Uchwała została podjęta.
Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Szymańska omówiła projekt uchwały nr
X/16112 z dnia 21.05.2012 r. wraz z załącznikiem w sprawie ujęcia w projekcie
budżetu Miasta Gdańska na rok 2013 zadań priorytetowych dla dzielnicy.
O godz. 17.18 za sesję przybyły dwie Radne: p.p. Jadwiga Możdżer, Anna
Chmielewska.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały
nr X116112.
Za uchwałą glosowało 10 osób. Uchwała została podjęta.
Przewodnicząca Zarządu omówiła sprawy załatwiane przez Zarząd:
- spotkanie w sprawie udrożnienia komunikacji na Osiedlach Żabianka i Wejhera
z przedstawicielami Zarządu Dróg i Zieleni,
- w związku z pismami kierowanymi do wielu różnych Urzędów przez członków
Stowarzyszenia /członków RO poprzedniej kadencji/, w których szkalowani są
członkowie RO o działalność na szkodę mieszkańców, Zarząd RO zadecydował, że
wpływająca korespondencja pozostanie bez odpowiedzi. Te same osoby formułują
powtarzające się zarzuty a kierowane do nich wyjaśnienia nie sa w ogóle brane pod
uwagę.
Przeczytano pismo WZKiOL z 5 grudnia 2011r. jak i zapisy w protokołach
z posiedzenia Władz Miasta Gdańska, Sopotu, Stowarzyszenia Żabianka- będącego
jednocześnie członkami "zespołu d.s Żabianki", Zarządu SM Żabianka, ze stycznia
i marca 2010 r. gdzie stwierdzono, że z uwagi na brak środków finansowych,
infrastruktura światłowodowa (planowane wykonanie od 2008 r) będzie wykonana
naj wcześniej w 2013 r.
Przedstawiono Komunikat do Mieszkańców Żabianki, przygotowany przez Zarząd
mający na celu przedstawienia mieszkańcom prawdy o zwłoce w podpisaniu
porozumienia i odrzucenia nieprawdziwych informacji na ten temat.

