
Osiedle Krzyki-Partynice
Wrocław, 15 listopada 2021

Protokół nr II/2021
z sesji Rady Osiedla Krzyki-Partynice

w dniu 15 listopada 2021 roku

Sesja odbyła się w siedzibie Rady Osiedla Krzyki-Partynice, ul. Wiosenna 14, trwała od
godziny 19:09 do godziny 22:10 . W sesji wzięło udział 21 Radnych zgodnie z załączoną
listą obecności (załącznik nr 1 do protokołu). Sesję otworzył Przewodniczący Rady Osiedla
Krzyki-Partynice Mateusz Nowakowski i przedstawił porządek obrad.

***

1. Radny Marcin Kurek złożył na sesji ślubowanie.

2. Zgłoszono następujące wnioski w sprawie zmiany porządku obrad (załącznik nr 2 do
protokołu) i przeprowadzono głosowanie w tej sprawie:

a) Wniosek o zmianę porządku obrad włączający do nich głosowanie nad przesunięciem
pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Osiedla Krzyki-Partynice
na rok 2021 oraz wniosków ws. zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, budowy Centrum Aktywności Lokalnej i Centrum Edukacji Ekologicznej
oraz powiększenia obszaru przyszłego Parku Krzyckiego.

20 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”

b) Głosowano za zmienionym porządkiem obrad

20 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”

***

3. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyborem Zarządu Rady Osiedla.
Prowadzący poprosił o zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Przypomniał, że nie
mogą oni kandydować na te stanowiska.

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci do Komisji Skrutacyjnej:

1. Stanisław Chudy

2. Elżbieta Gdula

3. Marina Lis

Na drodze głosowania wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:



20 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”

1. Stanisław Chudy

2. Elżbieta Gdula

3. Marina Lis

Komisja Skrutacyjna wybrała Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Stanisława Chudego.

***

4. Prowadzący zarządził przystąpienie do wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla
Krzyki-Partynice, przypominając, że Rada wybiera go ze swego grona bezwzględną
większością głosów w głosowaniu tajnym. Radni zostali poproszeni o zgłaszanie swoich
kandydatów:

Radna Katarzyna Dębska-Łasut zgłosiła kandydaturę radnego Łukasza Szymanowicza na
Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla. Radny wyraził zgodę na kandydowanie i
przedstawił swoją kandydaturę. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac, rozdała karty do
głosowania i wyjaśniła zasady głosowania. Przystąpiono do głosowania.
Wynik głosowania:
20 “za”, 1 “przeciw”, 0 “wstrzymało się”

Przewodniczący Komisji przeczytał protokół z głosowania (załącznik do niniejszego
protokołu) i poinformował, że Przewodniczącym Zarządu Osiedla Krzyki-Partynice został
Łukasz Szymanowicz.

Prowadzący poinformował, że uchwała Rady Osiedla nr II/3/2021 z dnia 15 listopada 2021
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla została przyjęta.

***

5. Prowadzący zarządził przystąpienie do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla
Krzyki-Partynice. Przewodniczący Zarządu Łukasz Szymanowicz zgłosił kandydaturę
radnego Bartosza Kuryłło. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Przeprowadzono
głosowanie jawne, w którym głosowano w następujący sposób:

20 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosów „wstrzymuję się”

Prowadzący poinformował, że uchwała Rady Osiedla nr II/4/2021 z dnia 15 listopada 2021
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Rady Osiedla została przyjęta.

***

6. Prowadzący zarządził przystąpienie do wyboru Sekretarza Rady Osiedla
Krzyki-Partynice. Przewodniczący Zarządu Łukasz Szymanowicz zgłosił kandydaturę
radnej Kaliny Downarowicz. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Przeprowadzono
głosowanie jawne, w którym głosowano w następujący sposób:



20 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosów „wstrzymuję się”

Prowadzący poinformował, że uchwała Rady Osiedla nr II/5/2021 z dnia 15 listopada 2021 w
sprawie wyboru Sekretarza Zarządu Rady Osiedla została przyjęta.

***

7. Prowadzący zarządził przystąpienie do wyboru Skarbnika Rady Osiedla
Krzyki-Partynice. Przewodniczący Zarządu Łukasz Szymanowicz zgłosił kandydaturę
radnego Marka Dadeja. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Przeprowadzono
głosowanie jawne, w którym głosowano w następujący sposób:

20 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosów „wstrzymuję się”

Prowadzący poinformował, że uchwała Rady Osiedla nr II/6/2021 z dnia 15 listopada 2021 w
sprawie wyboru Skarbnika Zarządu Rady Osiedla została przyjęta.

***

8. Prowadzący zarządził przystąpienie do wyboru Członka Rady Osiedla Krzyki-Partynice.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Szymanowicz zgłosił kandydaturę radnego  Marcina
Kurka. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Przeprowadzono głosowanie jawne, w
którym głosowano w następujący sposób:

20 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosów „wstrzymuję się”

Prowadzący poinformował, że uchwała Rady Osiedla nr II /7/2021 z dnia 15 listopada 2021
w sprawie wyboru Członka Zarządu Rady Osiedla została przyjęta.

***

9. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr II/8/2021 z dnia 15 listopada 2021 w sprawie
przyjęcia harmonogramu dyżurów Radnych. Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

20 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosów „wstrzymuję się”

Uchwałę przyjęto.

***

10. Przewodniczący Rady Osiedla poprosił Skarbnika Zarządu Rady Osiedla Marka Dadeja,
aby przedstawił proponowane przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w
planie finansowym Osiedla Krzyki-Partynice na rok 2021.

Odbyło się głosowanie nad proponowanymi przesunięciami:
21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”

Przyjęta została uchwała nr II/9/2021 z dnia 15 listopada w sprawie przesunięć pomiędzy
paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Osiedla Krzyki-Partynice na rok
2021.



Odbyło się głosowanie nad proponowanymi przesunięciami.
21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”

Przyjęta została uchwała nr II/10/2021 z dnia 15 listopada w sprawie przesunięć pomiędzy
paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Osiedla Krzyki-Partynice na rok
2021.

Odbyło się głosowanie nad proponowanymi przesunięciami.
21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  0 głosów „wstrzymuję się”

Przyjęta została uchwała nr II/11/2021 z dnia 15 listopada w sprawie przesunięć pomiędzy
paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Osiedla Krzyki-Partynice na rok
2021.

Odbyło się głosowanie nad proponowanymi przesunięciami.
21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  0 głosów „wstrzymuję się”

Przyjęta została uchwała nr II/12/2021 z dnia 15 listopada w sprawie przesunięć pomiędzy
paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Osiedla Krzyki-Partynice na rok
2021.

11. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr II/13/2021 z dnia 15 listopada 2021 w
sprawie zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:
21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”

Uchwałę przyjęto.

***

12. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr II/14/2021 z dnia 15 listopada 2021 w
sprawie budowy Centrum Aktywności Lokalnej oraz Centrum Edukacji Ekologicznej.

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:
21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”

Uchwałę przyjęto.

***

14.  Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr II/15/2021 z dnia 15 listopada 2021 w
sprawie powiększenia obszaru przyszłego Parku Krzyckiego.

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:
21 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”,  0 głosów „wstrzymuję się”

Uchwałę przyjęto.

***



15. Przyjęto protokół z poprzedniej sesji Rady Osiedla.

18 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”,  0 głosów „wstrzymuję się”

***

16. Omówiono sprawy bieżące wymienione w porządku posiedzenia:

● Komunikacja i organizacja pracy Rady.
● Składanie ofert na priorytetowe zadania społeczne.
● Informacja o działaniach Klubu Superbabci i Superdziadka w roku 2021 i złożonej

ofercie na rok 2022.
● Realizacja zadań przewidzianych w planie wydatków na rok 2021 (paczki

mikołajkowe, niewykorzystane fundusze na festyn, koszty administracyjne i diety).

***

17. Przewodniczący zapytał, czy zgłaszane są wolne wnioski i zapytania. Brak zapytań i
wolnych wniosków.

***

18. Termin III sesji Rady Osiedla Krzyki-Partynice ustalono na 25 listopada, godz. 18:30  na
2021 roku (online).

***

19. Prowadzący Mateusz Nowakowski zamknął II sesję Rady Osiedla Krzyki-Partynice.

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Protokół z głosowania na Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

_______________________

podpis Przewodniczącego Rady Osiedla

________________

podpis protokolanta


