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PROTOKÓŁ NR 02/2021 

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE 

z dnia 29.07.2021 roku. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dn. 

01.07.2 r.. 
4. Bezpieczeństwo na Osiedlu - informacja Straży Miejskiej. 
5. Omówienie i przyjęcie ramowego scenariusza organizowanej wspólnie z 

OKS Iskierka imprezy ,,Pożegnanie lata na sportowo"  w dniu 28 sierpnia 
br. oraz uwzględnienie w tej sprawie stanowiska WGK zawartego w 
piśmie z 25.07.21 r. 

6. Podjęcie Uchwały nr 56/2021 w sprawie organizacji imprezy na rzecz 
mieszkańców ,,Pożegnanie lata na sportowo... ". 

7. Podjęcie Uchwały nr 57/2021 w sprawie aktualizacji planu rzeczowo-
finansowego Rady Osiedla na rok 2021. 

8. Zajęcie stanowiska w sprawie skierowanego pisma przez Tadeusza 
Kasprzaka w sprawie organizacji i przebiegu imprezy Templariada, której 
w lipcu br. organizatorem było Stowarzyszenie Komandoria 
Chwarszczany (pismo przedmiotowe przesłane Radnym mailem w dn. 
25.07.21 r.).  

9. Sprawy różne, wolne wnioski. 

Ad1. Otwarcie i stwierdzenie kworum 

Zebranie odbyło się w siedzibie R.O przy zachowaniu  bezpiecznych odległości 

między uczestnikami zebrania. Przy wejściu do sali znajdował się płyn do 

dezynfekcji.  

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący R.O.  

W zebraniu uczestniczyło 12 radnych (patrz lista obecności). Stwierdzono 

kworum.  
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Ad2. Przyjęto porządek obrad jednogłośnie 

Ad3. Zatwierdzono protokół obrad z ostatniego posiedzenia R.O z dnia 

01.07.2021r.  

 ZA SPRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ 

GŁOSOWANIE 12 - - 

 

Zatwierdzono jednomyślnie protokół Nr.01/2021 z obrad R.O z dnia 01.07.2021 

Ad4.  Bezpieczeństwo na Osiedlu - informacja Straży Miejskiej. 

Punkt ten nie został omówiony z powodu nieobecności Straży Miejskiej na 
zebraniu.  

Ad5. Omówienie i przyjęcie ramowego scenariusza organizowanej wspólnie z 
OKS Iskierka imprezy ,,Pożegnanie lata na sportowo"  w dniu 28 sierpnia br. 
oraz uwzględnienie w tej sprawie stanowiska WGK zawartego w piśmie z 
25.07.21 r. 

Ramowy scenariusz nie został przedstawiony na obecnym zebraniu R.O, ale 
zespół ds. przygotowania imprezy zobowiązał się do przygotowania planu w 
ciągu dwóch najbliższych dni.  

Przewodniczący przedstawił decyzję U.M w sprawie przyznania dotacji na w/w 
imprezę 8000 zł.  

Dodatkowo wspomniano starania Prezesa OKS „ISKIERKA” w sprawie 
dodatkowych środków na ten cel. 

Ad6. Podjęcie Uchwały nr 56/2021 w sprawie organizacji imprezy na rzecz 
mieszkańców ,,Pożegnanie lata na sportowo... ". 

 ZA SPRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ 

GŁOSOWANIE 12 - - 
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Ad7. Podjęcie Uchwały nr 57/2021 w sprawie aktualizacji planu rzeczowo-
finansowego Rady Osiedla na rok 2021. 

 ZA SPRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ 

GŁOSOWANIE 12 - - 

Ad8. Zajęcie stanowiska w sprawie skierowanego pisma przez Tadeusza 
Kasprzaka w sprawie organizacji i przebiegu imprezy Templariada, której w 
lipcu br. organizatorem było Stowarzyszenie Komandoria Chwarszczany (pismo 
przedmiotowe przesłane Radnym mailem w dn. 25.07.21 r.).  

Przewodniczący przedstawił stanowisko R.O w tej sprawie i odczytał 

przygotowane pismo. Zostało one poddane głosowaniu i treść tego pisma 

przyjęto jednogłośnie.  

Ad9. Sprawy różne, wolne wnioski. 

- Pani A. Marciniak przedstawiła problem rowu na ulicy Sennej. Ulica Senna od 
bardzo dawna powinna być wyremontowana. Niestety nadal nie została 
podjęta decyzja przez U.M o jej remoncie mimo uzyskanych już wszystkich 
pozwoleń.  

- Nowe ławki przy placu obok siedziby R.O – stwierdzono, że każda ławka 

ufundowana przez mieszkańców będzie miała indywidualny napis o 

sponsorach.  

- dodatkowo omówiono informację do mieszkańców o tym co może R.O. 

Bardzo często zgłaszane są problemy osiedla na które R.O zgodnie ze statutem 

nie ma wpływu oraz kompetencji do jakiekolwiek interwencji.  

Mieszkańcy powinni składać skargi do konkretnych wydziałów U.M. 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokółował                        Przewodniczący RO                
Karol Chachuła                                        Henryk Jerzyk  

Sekretarz RO   
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