PROTOKÓŁ
z IV Sesji Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
Dom Sąsiedzki ul. Przemyska 21 w Gdańsku

1) Przewodnicząca Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice Bożena Kusina otwiera IV sesję Rady
(godz. 18:05).
2) Przewodnicząca RO wita przybyłych i na podstawie frekwencji stwierdza prawomocność
obrad (obecnych 13 radnych, nieobecnych 2). Lista obecności w załączeniu.
3) Przewodnicząca RO przedstawia porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
4. Powołanie Komisji Zadaniowych.
5. Ustalenie harmonogramu dyżurów Radnych.
6. Ustalenie harmonogramu Sesji Rady Osiedla do końca 2011 roku.
7. Omówienie spraw związanych z przygotowaniem festynu.
8. Utworzenie i prowadzenie strony internetowej Rady Osiedla.
9. Sprawy różne i wniesione.

4) Radny Wojciech Suchy zgłasza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego odczytania protokołu z III sesji RO. Wniosek odrzucono stosunkiem głosów
7 „przeciw” do 5 „za”, przy 1 wstrzymującym się. Wniosek nr 1 w załączeniu.
5) Wojciech Suchy zgłasza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego
zatwierdzania protokołów z każdej sesji Rady poprzez ich odczytywanie na koniec danej
sesji. Wniosek wprowadzono do porządku obrad i przyjęto głosami 12 radnych, przy jednym
wstrzymującym się. Wniosek nr 2 w załączeniu.
6) Przewodnicząca RO modyfikuje porządek obrad poprzez przesunięcie punktów 2 i 3 na
koniec obrad.
7) Radni jednogłośnie (13 „za”) przyjmują porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Głosowanie nad wnioskiem o zatwierdzanie protokołów z każdej sesji Rady.
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Ustalenie harmonogramu dyżurów Radnych.
5. Ustalenie harmonogramu Sesji Rady Osiedla do końca 2011 roku.
6. Omówienie spraw związanych z przygotowaniem festynu.
7. Utworzenie i prowadzenie strony internetowej Rady Osiedla.
8. Sprawy różne i wniesione.
9. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
10. Powołanie Komisji Zadaniowych.

8) Dyskusja nad punktem 4 porządku obrad (dyżury radnych).
9) Jednogłośnie ustalono, że dyżury radnych odbywać się będą w Domu Sąsiedzkim
ul. Przemyska 21 w Gdańsku we wtorki w godz. 18.30-19.30 i czwartki w godz. 9.30-10.30
począwszy od dnia 1 września 2011 r.
10) Dyskusja nad punktem 5 porządku obrad (harmonogram sesji).
11) Głosami 12 radnych „za”, przy jednym wstrzymującym się:
a) ustalono termin następnej sesji na 12 września 2011 r. godz. 18.00 oraz
b) przełożono przyjęcie harmonogramu pozostałych sesji Rady na posiedzenie wrześniowe.
12) Omówiono sprawy związane z przygotowaniem festynu (pkt 6 porządku).
Festyn odbędzie się 25 września 2011 r. w godz. 14.00-20.00.

Dnia 19 września 2011 r. (godz. 18.00) w Domu Sąsiedzkim ul. Przemyska 21 w Gdańsku
odbędzie się spotkanie ze Stefanem Kraszewskim (wstęp do warsztatów fotograficznych).
13) Dyskusja nad punktem 7 porządku obrad dotyczącym strony internetowej Rady.
14) Głosami 12 radnych „za”, przy jednym wstrzymującym się przyjęto, że strona ta będzie nosić
nazwę www.radaujescisko.pl, a osobami odpowiedzialnymi za jej utworzenie
i prowadzenie będą radni: Piotr Lachowski i Mirosław Pająkowski.
15) Wojciech Suchy składa jako załącznik do protokołu wniosek o powołanie i uruchomienie
strony internetowej Rady. Wniosek nr 3 w załączeniu.
16) Troje radnych opuściło salę obrad.
17) Dyskusja w punkcie 8 porządku obrad – sprawy różne:
a) ustalono czas i miejsce spotkań mieszkańców Osiedla z pracownikami Centrum
Interwencji Kryzysowej – „Poniedziałki dla Rodziny” w siedzibie Rady (Dom Sąsiedzki,
Gdańsk, ul. Przemyska 21 (tzw. punkt konsultacyjny CIK);
b) poruszono temat większej ilości gablot ogłoszeniowych RO na terenie Osiedla;
c) poruszono temat siedziby RO i jej wyposażenia;
d) radny Wojciech Suchy wyraża swoją dezaprobatę dla sposobu „załatwienia” siedziby RO
w Domu Sąsiedzkim przy ul. Przemyskiej 21 w Gdańsku oraz swoje zdziwienie, że nic
o tym dotychczas nie wiedział. Twierdzi, że Rada powinna była podjąć w tej kwestii
uchwałę, czy jej ten lokal odpowiada;
e) radny Mirosław Pająkowski stwierdza, że obieg informacji wśród radnych jest
niewystarczający – istotnie nie wszyscy radni o istnieniu siedziby Rady byli
poinformowani;
f) Wojciech Suchy zgłasza wniosek o udostępnienie radnym w terminie 7 dni kserokopii
protokołów i uchwał z dotychczasowych sesji Rady. Wniosek przyjęto jednogłośnie (10
„za”). Wniosek nr 4 w załączeniu;
g) Wojciech Suchy zgłasza wniosek o podjęcie prób wpisania do Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Gdańska niektórych spośród 47 propozycji (zebranych od mieszkańców Osiedla i internatów).
Jedna radna powróciła na salę obrad.
Wniosek odrzucono stosunkiem głosów 6 „przeciw” do 3 „za”, przy 2 wstrzymujących
się. Wniosek nr 5 wraz z wykazem propozycji w załączeniu;
h) Wojciech Suchy zgłasza wniosek o uchwalenie regulaminu RO. Wniosek odrzucono
stosunkiem głosów 6 „przeciw” do 4 „za”, przy 1 wstrzymującym się.
Wniosek nr 6 w załączeniu.
18) Dwoje radnych powróciło na salę obrad.
19) Przewodnicząca RO decyduje o przeniesieniu punktów 9 i 10 porządku obrad na V sesję
Rady 12 września 2011 r.
20) Posiedzenie opuścił 1 radny.
21) Protokół z IV sesji RO odczytano i jednogłośnie zatwierdzono (12 głosów „za”).
22) Przewodnicząca zamyka IV sesję Rady (20.55).
Załączniki:
1. Lista obecności.
2. Wnioski jak w pkt 4, 5, 15, 17.
…………………………………………………
Przewodnicząca Rady Osiedla
Ujeścisko-Łostowice
Protokół sporządziła:
Radna Małgorzata Kraszewska

