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Protokół

posiedzenia Rady Osiedla Blachownia
z dnia 26.06.2017roku

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.30 i prowadziła je przewodnicząca RO Blachownia
Małgorzata Lipczyńska, która na wstępie:
1) Stwierdziła na podstawie listy obecności , że w posiedzeniu bierze udział 9 członków Rady
Osiedla Blachownia, co jest liczbą wystarczającą do podejmowania przez Radę uchwał, w
następnych minutach dołączyło jeszcze dwóch członków RO;
2) powierzyła protokołowanie posiedzenia Małgorzacie Lipczyńskiej;
3) przed stawiła porządek obrad posiedzenia zawarty w zawiadomieniu o jego zwołaniu .
Obecni na posiedzeniu członkowie Rady i Zarządu Osiedla Blachownia nie zgłosili
sprzecIwu;
Porządek Obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie sprawozdania z poprzedniego zebrania.
3. Sprawozdanie z okresu między posiedzeniami.
4. Omówienie najważniejszych spraw dotyczących osiedla
5. Omówienie i rozliczenie faktur po pikniku w osiedlu.
6. Omówienie tematu konieczności zakupu rozkładanego namiotu
7. Zapytania członków RO i ZRO
8. Wolne wnioski
9 . Zakończenie obrad.
Ad. 1
Przewodnicząca otworzyła zebranie o godz. 17:30 i stwierdziła prawomocność obrad na podstawie
listy obecności.
1.Ad.2
Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z poprzedniego zebrania RO. Obecni nie wnieśli uwag.
W głosowaniu za przyjęciem protokołu brało udział 9 członków RO.
2.Ad.3,4
Najważniejsze sprawy dotyczące osiedla poza podstawowymi dotyczącymi stałych działań , jest
sprawa inwestycji na placu zabaw przy ul. Zwyc ię stwa. Pan Marian Łągiewka monitoruje te
remonty
Ustalono także termin następnego zebrania po wakacjach.
Ad. 5
Omówiono koszty pikniku organizowanego 17.06.20l7r. Przewodnicząca zaproponowała termin
kolejnego spotkania przy muzyce na dzień 26.08.2017r oraz podzieliła zadania na poszczególne
osoby.
Ad. 6
Omówiono pomysł dotyczący zakupu dużego namiotu rozkładanego podczas imprez
organizowanych przez Radę Osiedla w celu zapobieżenia fiaska przygotowanej imprezy z powodu
deszczu czy upalu.
Za wnioskiem głosowało 9 członków RO
Wobec wyczerpania porządku obrad - prowadząca posiedzenie zamknął je o godz. 19:00
W załączeniu:
l. lista obecności.
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