
Protokół nr V/2019

z posiedzenia Rady Osiedla Golęcino – Gocław

z dnia 20.08.2019r.

Udział w zebraniu udział wzięli Radni zgodnie z załączoną listą obecności. 

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 09.07.2019r.

4. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Straży Miejskiej.

5. Wizyta mieszkańca Osiedla, który poruszył problem samochodów ciężarowych i nie tylko .

6. Sprawy bieżące do załatwienia przez Radę.

PRZEBIEG OBRAD

Ad. 1

Powitanie  członków  Rady  Osiedla  Golęcino-Gocław  przez  Przewodniczącą.  Udział  w  posiedzeniu
wzięli Radni zgodnie z załączona lista obecności.

Ad. 2

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. 3

Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla odczytał Sekretarz Rady, protokół został przyjęty bez poprawek. 

Ad. 4 

W  Posiedzeniu  wzięli  udział  przedstawiciele  Straży  Miejskiej,  którzy  przekazali  zaproszenie  na
obchody Dnia Strażnika Miejskiego dla Przewodniczącej Rady Osiedla.



Ad. 5

Na  Posiedzeniu  był  obecny  Mieszkaniec  naszej  dzielnicy,  który  zgłosił  problem  samochodów
ciężarowych poruszających się ul. Strzałowską. Samochody ciężarowe poruszające się ul. Strzałowską
powodują drgania kamienic z czym wiąże się pękanie elewacji w kamienicach oraz zagrożenie dla
pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 14, Szpitala oraz Przychodni.

Korzystając z obecności przedstawicieli Straży Miejskiej Mieszkaniec naszej dzielnicy zapytał się czy
jest dozwolona wycinka drzew i krzewów tzw. samosiejek. Otrzymał informacje, że wszelkie wycinki
należy zgłosić do zarządcy terenu na którym ma nastąpić taka wycinka.

Ad. 6

Zostały omówione sprawy organizacyjne dotyczące festynu „Aktywny Senior”, który ma się odbyć
24.08.2019r. w godz. 1100 do 1400 w Parku Koczego. W planie festynu przewidziane są:

 gry planszowe,
 poczęstunek słodki oraz napoje 
 prowadzenie rozmów z seniorami co chcieliby aby zostało zrobione na naszej dzielnicy
 drobne upominki za udział z grach.

Na zakup gier planszowych, które zostaną na stanie Rady Osiedla przeznaczono 700zł.  

          
    Protokołował:                         Przewodniczący RO

Sylwia Piekart Iwona Pomaska


