
Protokół  

XVIII  Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

z dnia 19 stycznia 2021 r. , która odbyła się zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji na 

odległość. Sesja została w całości zarejestrowana. 

Z 21 radnych w sesji uczestniczyło 13 (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego               

protokołu).  

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

Sesji przewodniczyła Aleksandra Kulma - Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.          

Przewodnicząca stwierdziła kworum i odczytała porządek obrad. Porządek obrad został poddany pod            

głosowanie.  

Porządek obrad 

1. Otwarcie obrad, przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał. 

3. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 2021             
rok.  

4.  Wolne wnioski. 

5. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Zarządu Halina Królczyk zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie do           
porządku obrad punktu, dotyczącego podjęcia Uchwały w sprawie wniosku o przyznanie           
dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury          
(rezerwa inwestycyjna z roku 2020). Za włączeniem punktu do porządku obrad głosowało 11             
Radnych. 

Ad.3. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie przeznaczenia środków finansowych na            
2021 rok.  

Zarząd Dzielnicy przedstawił propozycje projektów do budżetu dzielnicy na 2021 ze           
szczegółowym omówieniem każdej propozycji (zasadność i możliwość sfinansowania ze środków          
budżetowych). Radni nie wnieśli uwag. Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych. 

Ad.4. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację            
przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury (rezerwa inwestycyjna z roku 2020).  

Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt Uchwały o przyznaniu dodatkowych środków         
finansowych w wysokości 97 443,00 zł przeznaczonych na realizację następujących przedsięwzięć z            
zakresu rozwoju infrastruktury. Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych. 

Ad.5. Wolne wnioski - Jerzy Turek podziękował Radnym za współpracę przy tworzeniu budżetu;             
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Radnych z apelem o pomoc w lokalizacji pustostanów i lokali do                
remontu znajdujących się na terenie Dzielnicy. 

Ad.6. Przewodnicząca zamknęła obrady 
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Załączniki:  

1. Lista obecności 

2. Lista projektów do realizacji z budżetu RDWD 2021 r., z rezerwy inwestycyjnej z 2020 r. oraz projekty 
rezerwowe do dalszych analiz 

 

Protokół sporządziła Aleksandra Kulma 
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Załącznik nr 1 - Lista obecności 
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Lp. Imię i nazwisko Obecność 

1. Andruszkiewicz Piotr x 

2. Burzyńska Hanna - 

3. Dekowska Agnieszka x 

4. Dwojacka Lolita x 

5. Glinkowski Kazimierz - 

6. Hubert Hanna - 

7. Jackowski Roger x 

8. Janiszewski Tomasz x 

9. Jarosz Marcin x 

10. Kaczmarek Adam - 

11. Kalwasiński Sławomir - 

12. Królczyk Halina x 

13. Kulma Aleksandra x 

14. Kuncewicz Marcin - 

15. Lipecki Daniel x 

16. Olejarz Bogna x 

17. Piotrowska Halina - 

18. Stachula Jakub x 

19. Tandek Kamil - 

20 Turek Jerzy x 

21 Tyburski Kamil x 

Obecnych Radnych 13 


