
                                                                                                         
Protokół

z zebrania Rady Osiedla Warszewo w dniu 02.06.2016r.

Przewodniczący  R.O.  Warszewo  Pan  Dariusz  Mikołajczyk  powitał  zebranych
członków Rady Osiedla.
Na protokolanta wybrano Radnego Pawła Kowalskiego

Na posiedzenie stawiło się 11 osób według listy obecności – stanowiącej załącznik nr 1.

 Przewodniczący stwierdził kworum, otworzył posiedzenie i przedstawił porządek obrad

1. stwierdzenie kworum i otwarcie zebrania,
2. przyjęcie protokołu z zebrania w dniu 05.05.2016,
3. przyjęcie propozycji zgłoszeń do budżetu miasta na rok 2017,
4. sprawy bieżące i wolne wnioski,
5. zamknięcie zebrania.

Wszyscy obecni  członkowie R.O.  w liczbie 11 osób zagłosowali  za przyjęciem porządku
obrad w powyższym kształcie.

Ad. 1
Przewodniczący stwierdził kworum i otworzył zebranie Rady Osiedla Warszewo

Ad.2.
W głosowaniu nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Warszawo w dniu 05.05.2016r
głosowało 11 Radnych, za było – 11, przeciw – 0, wstrzymanych od głosu-0.

Ad. 3. Przyjęto, że poniższe propozycje zostaną zgłoszone do budżetu miasta na rok 2017
 remont ul. perlistej
 zagospodarowanie terenu wysoki staw – teren rekreacyjny
 remont ul. rostockiej
 budowa basenu przy SP nr 7
 budowa  terenów  rekreacyjnych  na  terenie  osiedla  –  Śródleśna,  Wysoki  Staw,

Kostrzewskiego/Złotowska/Glogera, Kasjopei/Kresową.
 uzbrojenie ulic Kredowej i Ostoi-Zagórskiego
 budowa placu ćwiczeń pod chmurką
 budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Podbórzańskiej
 dokończenie przejazdu pomiędzy Osowem a Warszewem 
 rower miejski na warszewie
 budowa łącznika pomiędzy Dzierżonia a Szopena 
 Warszewo 1 – kanalizacja
 budowa boiska sportowego w okolicach kredowej
 kontynuacja budowy parku rekreacyjnego warszewo-podbórz  

Ad. 4. sprawy bieżące i wolne wnioski,



Wniosek o zaopiniowanie wniosku o dzierżawę gruntu przy ul. Szczecińskiej i Wapiennej –
podjęta została decyzja o pozytywnym zaopiniowaniu, głosowanie 3 wstrzymane, 11 za

Targi pyszności – ponoć auta parkują na boisku podczas targów. Podobno ktoś z rady osiedla
wydał na to zgodę.

Wniosek o powołanie - Komisja zagospodarowania przestrzennego i gospodarki komunalnej
– wszyscy za – członkowie, Wojciech Knap, Marcin Szneider, Krzysztof Wiśniewski, Paweł
Kowalski

Wojciech  Knap  –  omówił  najważniejsze  elementy  spotkania  w  sprawie  realizacji  planu
funkcjonalno  użytkowego  przeprowadzenia  ścieżki  rowerowej  wnioskowanej  w  ramach
budżetu rad osiedli

Ad. 5. zamknięcie zebrania.

         PROTOKOLANT                                                                PRZEWODNICZĄCY

          Paweł kowalski                                                                     Dariusz Mikołajczyk
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