Protokół z obrad XI sesji
Rady Osiedla Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia
dnia 10.09.2012 r.

1. Obrady otworzyła Przewodnicząca Maria Cholewińska i stwierdziła na podstawie list
obecności, że jest kworum (10 Radnych), co potwierdza prawomocność obrad.
Lista obecności radnych jak i przybyłych gości stanowi załącznik do protokołu. Na
sesji był obecny Pan Wiesław Gronowski,który zachowując się prowokacyjnie
odmówił podpisu
Z uwagi na brak chętnych na protokólanta zebrania, do spisania protokołu
zobowiązała się Przewodnicząca RO.
2. Przewodnicząca RO na wniosek Radnej Rady Miasta pani Małgorzaty Chmiel, złożyła
formalny wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad jako punkt pierwszy
wystąpienie Radnej w sprawie nowego podziału na okręgi wyborcze oraz informacji
na temat wywozu śmieci w 2013 roku.
3. Porządek obrad przegłosowano jednomyślnie.
4. Radna Małgorzata Chmiel udzieliła informacji na tematy ujęte w punkcie 3
informując, że Komisja której jest przewodniczącą, dzisiaj będzie obradowała m.in. w
sprawie nowego podziału na okręgi wyborcze (zmiany dotyczyć będą również
naszego okręgu) oraz sprawy ustalenia wysokości opłat za wywóz śmieci. Po złożeniu
informacji Radna Chmiel opuściła salę obrad.
5. O godz. 17.50 na sesję przybyła Radna Jadwiga Możdżer.
6. Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Szymańska przedstawiła propozycje podziału
rezerwy środków finansowych na 2012 r.
7. Radny Bogucki zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie
uchwałydotyczącej podziału środków przez przeniesienie części środków z punktu ana spotkania o tematyce kulturalnej - na np. badania lekarskie ludzi starszych z
osiedla, lub przeznaczyć dla Policji i Straży Miejskiej.
8. Radny Jan Żebracki poinformował o możliwości uzyskania dodatkowych środków
z Rady Miasta, tak zrobiono w RO poprzedniej kadencji, gdzie Radny Miasta pan
Jarosław Gorecki załatwił dla ówczesnej RO spore środki finansowe.
9. Radny Miasta pan Jacek Teodorczyk zapytany o takie możliwości odpowiedział, że
żeby przeznaczyć dodatkowe środki, trzeba je zabrać z innych zadań zaplanowanych
w budżecie Miasta. Skontaktuje się z Radnym p. Jarosławem Goreckim, w celu
uzyskania takiej informacji, czy istnieją aktualnie takie możliwości załatwienia
dodatkowych środków finansowych na zadania osiedlowe.
10. Przewodnicząca Zarządu zwróciła uwagę, że zmiana przeznaczenia środków wymaga
uzgodnienia z właściwymi wydziałami urzędu Miasta, wszelkie więc nowe pomysły
na przeznaczenie środków proponuje się przenieść na rok następny, obecnie
proponowane w uchwale zadania wynikają z wcześniejszych ustaleń z radnymi,
zostały przedyskutowane na zarządzie i uzgodnione z Urzędem Miasta.
11. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały.

