
Protokół nr VI/2019

z posiedzenia Rady Osiedla Golęcino – Gocław

z dnia 10.09.2019r.

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 20.08.2019r.

4. Zapoznanie Radnych o sprawach poruszanych i załatwianych na Dyżurach.

5. Omówienie pism jakie wpłynęły do Rady Osiedla.

6. Omówienie Planu Finansowego Rady Osiedla na rok 2020 i podjęcie Uchwały nr 10/19.

7. Omówienie spraw związanych z organizacją Festynu w dniu 21.09.2019r,.

8. Sprawy bieżące do załatwienia.

PRZEBIEG OBRAD

Ad. 1

Powitanie członków Rady Osiedla Golęcino-Gocław przez Przewodniczącą, obecnych było na zebraniu
10 Radnych.

Ad. 2

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, do którego nie było uwag.

Ad. 3

Protokół  z  Posiedzenia  Rady  Osiedla  odczytała  Sekretarz  rad,  do  którego  nie  było  uwag  Radni
pozytywnie zaopiniowali protokół. 



Ad. 4 

Zastępca Przewodniczącej przedstawił zagadnienia jakie były poruszane na dyżurach, tj: 
 skargi  mieszkańców  dotyczące  ruchu  samochodów  na  ul.  Strzałowskiej,  oświetlenie  ulic,

uszkodzone chodniki
 przeprowadzono  spotkanie  z  przedstawicielami  stowarzyszenia  Nasze  Golęcino  w  celu

omówienia Festynu w dniu 21.09.2019r. 
 udział w spotkaniach brali udział przedstawiciele Straży Miejskiej z którymi były poruszane

różne problemy dotyczące naszej dzielnicy
 przyjęta została skarga mieszkańca ul. Dębogórskiej w sprawie zakłócania porządku na klatce

schodowej (spożywanie alkoholu, głośne zachowanie)
 Prezes Ogrodów Działkowych poinformował, że dziki powodują duże szkody na ogrodach 
 Radni opiniowali wniosek o dzierżawę gruntu
 Podsumowany został Festyn który odbył się na Orliku
 Radni zostali poinformowani jakie bieżące sprawy swatały załatwione związane z działanościa

Rady 

Ad. 5

Radni omówili pisma jakie wpłynęły do Rady Osiedla

 wpłynął  wniosek o rozpoczęcie  nowego działania na  rok 2020 dotyczący  budowy miejsca
zabaw i spotkań dla dzieci i młodzieży mieszkającej w okolicy ulic Rolnej ,Gocławskiej, Zielnej i
Bylinowej

 pismo  dotyczące  projektu  planu  finansowego  Rady  Osiedla  na  rok  2020,  który  należy
przekazać do Urzędu Miasta w ciągu 30 dni

Ad. 6

Radni opracowali Plan Finansowy na rok 2020, w którym zostały ujęte różnego rodzaju działalności na
rzecz mieszkańców. Plan został przyjęty pozytywnie została uchwalona Uchwała nr 10/19,

Ad. 7

Omówiony został plan pracy Rady na lata 2019-2024:
 pełnienie dyżurów w każdy wtorek w godz. od 1800 do 1900

 posiedzenie Zarządu będzie odbywać się w co drugi wtorek w godz. od 1700 do 1800

 posiedzenie Rady Osiedla będzie odbywać się w co drugi wtorek w godz. od 1800 do 1900

 nawiązanie współpracy z zakładami działającymi na naszym terenie
 stała współpraca z Policjantami z Komisariatu Nad Odrą oraz Strażą Miejską
 nawiązanie współpracy z Radnymi Miejskimi z okręgu Nr 5
 nawiązanie  współpracy  ze  ZBiLK,  Wspólnotami  działającymi  na  naszej  dzielnicy  w  celu

poprawy warunków życia mieszkańców
 podjęcie działań dotyczących zgłaszanych problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej

dzielnicy
 nawiązanie współpracy z MOPR w celu utworzenia „Klubu Seniora”  



Ad. 8

Zagadnienia bieżące Rady Osiedla, to:
 omówiona zadania Radnych na festynie w dniu 21.09.2019r.
 Radni postanowili przekazać drobiazgi, które zostaną wykorzystane w loterii, której dochód

zostanie przekazany na leczenie Mai 
 poruszone  zostały  bieżące  problemy  z  którymi  borykają  się  mieszkańcy  tj.  naprawa

chodników,  porządków  na  dzielnicy,  rozmieszczeni  e  tablic  informacyjnych,  ustawienie
dodatkowych pojemników związanych z segregacją śmieci

          
    Protokołował:                         Przewodniczący RO

Sylwia Piekart Iwona Pomaska


