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posiedzenia Rady Osiedla Blachownia
z dnia IS.12.2017roku

K.dzi6rzyn -Ko źl e

o godz. 18.00 i prowadziła je przewodnicząca RO Blachownia
która na wstępie:
1) Stwierdziła na podstawie listy obecności , że w posiedzeniu bierze udział 12 członków Rady
Osiedla Blachownia, co jest liczbą wystarczającą do podejmowania przez Radę uchwał ;
2) powierzyła protokołowanie posiedzenia Małgorzacie Lipczyńskiej;
3) przedstawiła porządek obrad posiedzenia zawarty w zawiadomieniu o jego zwołaniu, do
którego obecni na posiedzeniu członkowie Rady i Zarządu Osiedla Blachownia nie wnieśli
uwag;
Posiedzenie

otworzyła

Małgorzata Lipczyńska,

Porządek

obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyj<;cie sprawozdania z poprzedniego zebrania.
3. Sprawozdanie z okresu między posiedzeniami.
4. Omówienie najważniejszych spraw dotyczących osiedla
5. Omówienie propozycji zmiany nazwy ulicy Pstrowskiego
6. Zapytania członków RO i ZRO
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie obrad
Ad. 1
Przewodnicząca otworzyła

zebranie o godz. 17:30 i stwierdziła prawomocność obrad na podstawie

listy obecności .
1.Ad.2
Przewodnicząca przedstawiła

W głosowaniu za

przyjęciem

sprawozdanie z poprzedniego zebrania RO. Obecni nie
protokołu brało udział 12 członków RO.

wnieśli

uwag.

Ad.3,4
Najważniejsze

sprawy

dotyczące

osiedla poza podstawowymi

dotyczącym i stałych d ziałań,

przewodnicząca zdała sprawozdanie z przebiegu obchodów Świąt Bożego Narodzenia w tym
Mikołajek.

Ad.5,6
Na pro śbę Prezydent Miasta o wydanie opinii RO w sprawie obowiązku zmiany nazwy ulicy
Wincentego Pstrowskiego w związku z ustawą dekomunizacyjną , w zakresie obowiązku zmiany
nazwy ww ulicy. Obecni po dyskusji i zapoznaniu się z faktami dotyczącymi jego osoby
stwierdzili, że ww nazwa ulicy nie upamiętnia osoby propagującej komunizm. Rada Osiedla
Blachownia sprzeciwia się zmianie nazwy ul Wincentego Pstrowskiego na inną.
Drugą sprawą jaką przedyskutowano była propozycja zorganizowania zajęć yogi dla seniorów i
mieszkańców osiedla. Przewodnicząca wcześniej przedstawiła
propozycję seniorom i koszt odpłatności indywidualnej dla instruktora. Pomysł spotkał się z
ogromnym zainteresowaniem ze strony zarówno seniorów jak i innych osób. Po wstępnych
rozmowach z kierownikiem OK "LECH" RO przegłosowała , że poniesie koszt wynajmu sali do
przepro\\adzenia zajęć. Koszt to około 600zł rocznie. Za głosowało 12 członków RO.
Ad.7
Podczas ostatniego posiedzenia w roku 2017
przybyłych na spotkanie opłatkowe.

przewodnicząca podsumowała mijając y

rok i zaprosiła

4) Wobec wyczerpania porządku obrad -

prowad ząca

posiedzenie zamknęła je o godz. 21.00

W załączeniu:
1. lista obecności;

Prowadz a posiedzenie
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