na stronę wprowadzone

dopiero w styczniu b.r. Zmiany w składzie Rady zostały

wprowadzone dopiero w dniu wczorajszym. Ponadto p. Kupidura zarzucił, że Przewodnicząca
złamała statut delegując do prac KERNradnego A. Malinowskiego. Takie delegowanie jest w
ocenie p. Kupidury działaniem pozastatutowym.
W tym miejscu zabrał głos radny Bogucki, który zwrócił uwagę, że nie podoba mu się szata
graficzna strony internetowej.
W tym miejscu mieszkańcy obecni na sesji wyrazili zaniepokojenie, że sesja została
zdominowana przez nieistotny dla nich temat strony internetowej.
Przewodnicząca RO zwróciła się do Radnego A. Kupidury o złożenie swoich uwag na piśmie.
W tym miejscu Przewodnicząca Zarządu poprosiła o głos w celu wyjaśnienia zgłoszonych
zarzutów. Kwota przeznaczona na stronę internetową
domeny oraz zaprojektowanie
stronie internetowej

zawierała wykup miejsca na serwerze,

i prowadzenie strony. Szata graficzna i informacje zawarte na

zostały wybrane w głosowaniu przez radnych. Bieżącą obsługą tej strony

zajmuje się zarząd, bowiem opłata za jej prowadzenie jest niska i obejmuje jedynie
wprowadzanie

na bieżąco informacji przez zarząd przekazywanych. Informacje na temat

wydarzeń w mieście i na osiedlu są przekazywane w miarę możliwości na bieżąco. Brakuje
dokumentacji fotograficznych
na stronę internetową

które są w trakcie przygotowania przez Zarząd. Wydatki w tym

były szczegółowo sprawdzane przez Miasto Gdańsk i nie było uwag.

Wybór wykonawcy do wykonania i obsługi strony odbył się w drodze ofertowego zapytania.
Pan Malinowski ostro zaprotestował

w zgłoszonej przez p. Kupidurę sprawie jego udziału w

pracach KERN.
Na pytanie z Sali za ile można wykupić dobrą zdaniem krytykujących stronę internetową

nie

udzielono odpowiedzi.
8.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania Zarządu.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych, przeciwko głosowało 3 radnych
(J. Bogucki, J. Żebracki, A. Kupidura)

9.

Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Szymańska omówiła szczegółowo każdą pozycję ujętą
w projekcie Uchwały nr XV/24/13 w sprawie rozdziału środków finansowych na 2013 r.
Pan Kupidura zabrał głos prosząc o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie punktów 16, 17 i 18
uchwały: odnośnie punktu 16 czy środki są przeznaczone na referat w obrębie działania Rady
Osiedla, odnośnie punktu 17 - w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień będzie prosił o
indywidualne spotkanie z Panią Możdżer oraz czy wydatki na Monitoring były

skonsultowane

z Panem Dawidowskim.

10. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
11. Radne A. Chmielewska, J. Możdżer opuściły sesję za zgodą Przewodniczącej Rady.
12. Przewodnicząca Zarządu omówiła sprawy ujęte w pkt.6 porządku obrad
Radny A. Malinowski omówił sprawę dotyczącą postępowania

przed WSA w sprawie

wieżowca. Przewodnicząca Rady dodatkowo omówiła sprawę priorytetów i inwestycji na
naszym osiedlu ujętych w budżecie miasta na 2013 rok.
Radny A. Kupidura zgłosił wniosek formalny, który jego zdaniem nie wymaga przegłosowania,
jakim prawem obrady RO odbywają się w prywatnej szkole, kto za to płaci i ile. Zarzucił, że
Zarząd RO i Rada Osiedla nie wie, że od 2 lat miasto opłaca lokal na obrady RO, została w tej
sprawie w 2009 roku podpisana umowa, którą on posiada. Pismo - umowa została okazana
przewodniczącej

i natychmiast zabrana.

