
Protokół Nr 3/07/2015 

z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 28.07.2015 r. 

Obecni  11 osób wg. listy obecności w załączeniu. 

Tematyka posiedzenia: zapoznanie się z otrzymaną korespondencją, podjęcie decyzji w sprawie wydatkowania 

dodatkowych środków budżetowych, propozycje do budżetu obywatelskiego na 2016r., wniosek RO w sprawie 

likwidacji urządzeń na placu zabaw przy ul. Dworcowej, sprawy bieżące.  

Porządek zebrania:  

1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RO SM w dn. 02.07.2015r.  

4. Zapoznanie się z odpowiedzią - pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM, znak WGN-

III.72240.60.2008.RS z dn. 19.06.2015r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej gminnej 

nieruchomości gruntowej dz. nr. 8/10 z obr. 1030 położonej w Parku Żeromskiego i podjęcie uchwały nr 

5/15.  

5. Zapoznanie się wnioskiem RO w sprawie przyznania dodatkowych środków budżetowych na organizację 

imprezy integracyjno-promocyjnej na Rynku Siennym i podjęcie uchwały (pismo Biura Rady Miasta 

Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, znak BRM-III-AM/0066/10/S9/15 z dn. 26.06.2015r. w sprawie 

konkursu na przyznanie dodatkowych środków budżetowych na organizację działań integrujących 

mieszkańców oraz zadań remontowo-inwestycyjnych na osiedlu SM), podjęcie uchwały nr 4/2015.  

6. Zapoznanie się z wnioskiem Neptun Deweloper Sp. z o.o.,  pismo z dn. 17.07.2015r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej zorganizowania objazdu prze ul. Kurkową w związku z planowaną inwestycją  

i podjęcie uchwały nr 6/15. 

7. Zapoznanie się z pismem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 03.07.2015r. w sprawie pisma RO 

dotyczącego opinii wydanej przez Radę Osiedla SM w sprawie nadania imienia skwerowi przy ul. 

Dworcowej i Rybackiej imienia dr Stanisława Badonia.  

8. Sprawy organizacji festynu, podział prac. 

9. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski DYŻURY W RO 

10. Zakończenie zebrania. 

Ad 1 

 Zebranie otworzyła Przewodnicząca stwierdzając quorum. 

Ad 2 

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 3 

Protokół z posiedzenia RO z dn. 02.07.2015r. został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 4 

Po zapoznaniu się z treścią pisma w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej dz. nr. 8/10 nieruchomości 

położonej w Parku Żeromskiego, Rada wydała negatywną opinię, podjęto uchwałę nr 5/15 z dnia 28.07.2015r. 

 



Ad 5 

Po zapoznaniu się z treścią pisma Rady Miasta Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, znak BRM-III-AM/0066/10/S9/15 

z dn. 26.06.2015r. w sprawie konkursu na przyznanie dodatkowych środków budżetowych na organizację działań 

integrujących mieszkańców oraz zadań remontowo-inwestycyjnych na osiedlu SM, RO wstępnie ustaliła, że wystąpi 

z wnioskiem o przyznanie środków na zorganizowanie festynu – imprezy integracyjno-promocyjnej dla mieszkańców 

Starego Miasta oraz mieszkańców odwiedzających Stare Miasto na Rynku Siennym. Podjęto jednogłośnie uchwałę 

nr 4/15 z dnia 28.07.2015r. 

Ad 6 

Członkowie RO zapoznali się z treścią wniosku Neptun Deweloper Sp. z o.o, , pismo z dnia 17.07.2015r. w 

sprawie wydania opinii dotyczącej zorganizowania objazdu prze ul. Kurkową w związku z planowaną inwestycją. 

Pozwolenie na budowę kamienicy na działce 40/9 róg Mściwoja i Kurkowej Po zapoznaniu się z wnioskiem wraz z 

załącznikami podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii w zorganizowania objazdu przez ul. Kurkową. 

Uchwała Nr 6/2015 została podjęta jednogłośnie. 

Ad 7 

Członkowie RO zapoznali się z treścią pisma  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 03.07.2015r. w sprawie 

pisma RO dotyczącego opinii wydanej przez Radę Osiedla SM w sprawie nadania imienia skwerowi przy ul. 

Dworcowej i Rybackiej imienia dr Stanisława Badonia ustalono. Przygotowano odpowiedź z załączeniem kopii 

uchwały Rady Osiedla Stare Miasto nr CI/227/2015 Z dn. 21.04.2015r.  dotyczącej pozytywnej opinii RO w tej 

sprawie. 

Ad 8-9 

Przewodnicząca RO przedstawiła zakres prac i obowiązków dotyczących organizacji festynu. 

Ustalono dyżury w radzie  

Na tym zebranie zostało zakończone. 

 

Protokołował Sekretarz: Dawid Kamrowski   

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto: Małgorzata Zychowicz-Prus 

 


