
Protokół nr V/22  z sesji Rady Osiedla Brochów w dniu 01.02.2022 

 

1. Otwarcie sesji przez przewodniczącego Rady, godz. 18.00, zamknięcie godz. 21.30. 

 

2. Sprawy zgłoszone przez mieszkańców: 

- przejście dla pieszych , ul. Mościckiego 28-30, parkowanie na chodniku – zgłosił p. Krzysztof 

  Satkowski tel. 506 925 239 

- problemy z komunikacją między RO a mieszkańcami, pytania dot. ratusza i siedziby RO oraz 

  centrum dla mieszkańców (  wyjaśnił Marek Sadowski), kwestie bezpieczeństwa i monitoringu, 

  brak wystarczającego oświetlenia – ul. Mościckiego. - zgłoszone przez p. Elżbietę Schnorfeil. 

- oświetlenie Parku brochowskiego – kiedy będzie, jak często będą wychodzić Wiadomości 

   Brochowskie, wymiana nawierzchni ulic, porady prawne, wykorzystanie gablot do komunikacji, 

   doradca społeczny przy RO – zgłoszone przez p. Irenę Terpiłowską. 

- WBO : propozycja wybiegu dla psów w nowej części parku – zgłoszone przez p. Macieja 

  Wolańskiego. 

- sprawy dot. infrastruktury drogowej – zgłoszone przez p. Alicję Sojkę. 

- kanalizacja, wiaty śmietnikowe, fundusz rewitalizacyjny – zgłoszone przez p. Krzysztofa Kohyta 

 

3. WBO – omówienie propozycji projektowych i strategii walki o  ich wygranie , przeprowadzenie 

     ankiety wśród mieszkańców, wybranie projektu, porozumienie się z innymi osiedlami – 

     przedstawiła Olivia Wajsen. 

 

4. Przygotowanie tematów na spotkanie rady z prezydentem miasta. Propozycje i dyskusja na 

   grupie . Odpowiedzialny : Marek Sadowski. 

 

5. Przyjęcie planu wydatków osiedla na rok 2022 : przedstawiła Barbara Wosik 

    uchwala nr V/26/22 

    przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania społecznego : Sport dla Najmłodszych 

    uchwała nr  V/27/22 

    głosowało 11 osób, za – 9 głosów, wstrzymało się – 2 osoby, przeciw – 0 głosów 

    ( jedna osoba nie głosowała, ponieważ wyszła na parę minut) 

 

6. Uzgodnienie rodzaju dokumentów, które będą udostępniane mieszkańcom ( fb + intenet) 

 

7. Fundusz Osiedlowy 

    Maria Balkowska przedstawiła harmonogram działań z tym związanych: 

    zgłoszenie projektu – od marca do września 

    przeprowadzenie konsultacji społecznych 

 

8. Omówienie e-maili, które przyszły do rady. 

 

9. Omówienie pism, które należy wysłac do odpowiednich jednostek: 

- znaki drogowe     Artur Foczpaniak 

- ul. Cypryjska – interwencja – Artur Foczpaniak 

- brak szatni na Orliku – Andrzej Kuczma 

- ratusz -Marek Sadowski 

- droga pieszo-rowerowa od ul. Topolowej do ul. Wiaduktowej, oświetlenie – Marek Sadowski 

 

10. Wolne wnioski 

- zielony klin ( Wojszyce, Ołtaszyn ) przedstawil Jarek Michoński 

- szybka kolej w Św. Katarzynie 

- spotkanie z RO Bieńkowice 



 

 

       

  

 

 

       

 


