
PROTOKÓŁ  NR 1/2021 

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE 

Z DNIA 01.07.2021 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie i stwierdzenie kworum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia RO z dnia 25.06.2020r. 

4.Omówienie i zatwierdzenie planu pracy RO na III kwartał (projekt planu pracy zostanie dosłany po 

uzgodnieniu z UM we wtorek 29.06.2021. Podjęcie Uchwały nr 55/2021 z dnia 01 lipca 2021r. w 

sprawie planu rzeczowo finansowego na 2021r. 

5. Omówienie i przyjęcie założeń organizacji planowanej wspólnie z OKS ISKIERKA imprezy 

„Pożegnanie lata na sportowo” w ostatnią sobotę sierpnia. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Ad1) Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego. Stwierdzenie kworum. Na zebraniu obecnych 11 

radnych – lista w załączeniu.   

Przewodniczący  podziękował osobom które brały udział w urządzaniu terenu przy obiekcie Rady 

Osiedla. Jest zgoda na informację kto jest sponsorem urządzeń zainstalowanych na tzw. kwadracie 

oraz oświetlenia i monitoringu terenu. 

Ad2) Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. 

Ad3) Protokół z ostatniego posiedzenia RO z dnia 25.06.2020r został przyjęty jednogłośnie. 

Ad4) Plan pracy oraz terminarz zebrań Rady Osiedla i Zarządu Osiedla został przyjęty jednogłośnie. 

Rada Osiedla podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 55/2021 z dnia 01 lipca 2021 dotyczącą uchwalenia 

planu rzeczowo finansowego na 2021rok. 

Ad5) Omówienie  założeń i organizacji imprezy organizowanej wspólnie z OKS ISKIERKA . 

Ustalono termin imprezy dzień 28 sierpnia (sobota) na terenie obiektu sportowego przy ul. Topolowej 

i na „kwadracie”  przed siedzibą RO ul. Pyrzycka 28.  Uroczyste otwarcie kwadratu i podziękowanie 

sponsorom za sponsoring.   

Obiekt sportowy: dmuchane zamki, imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży  biegi, przełaje oraz piłka 

nożna.  

„Kwadrat” spotkanie ze sponsorami i mieszkańcami osiedla ognisko, grill, zabawa na świeżym 

powietrzu dla mieszkańców. 

Wybrano zespół do organizacji sportowych zawodów w osobach Sebastian Podziński, Agnieszka 

Marciniak, Karol Chachuła.   

Ad6) Propozycja na nazwę dębu przy ul. Nauczycielskiej przy trafostacji. „DĄB STRAŻAKA”   

rośnie naprzeciwko byłej już nie istniejącej remizy strażackiej. 

     Protokołowała 

      Halina Parzych    


