
PROTOKÓŁ Z XLII ZDALNEJ SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN 
z dnia  21 października  2020r. 

 
1. Sesja została przeprowadzona za pośrednictwem  poczty  rada.sawinska@gmail. w dniu  

21.10.2020r w godz. 16,00-21,00 ,  w trybie § 15. 2b Statutu. 

Radni otrzymali  wyprzedzająco na swoje skrzynki materiały na sesję  w tym formularz do głosowania 

/do wypełnienia/, wraz z informacją o sposobie  przeprowadzeniu sesji. Formularz stanowił odrębny 

załącznik.   

2. Celem sesji było przeprowadzenie głosowań w sprawie  aktualizacji ofert   na realizację zadań 

społecznych tj. „ Działalność Klubu Seniora w 2020r „ i „Mikołajki 2020”  umożliwiających  

wykorzystanie w okresie pandemii środków finansowych przyznanych Osiedlu na ww działalność. 

Przedłożone do procedowania propozycje dotyczyły/ zgodnie z sugestiami WCRS/,  zamiennego 

przeprowadzenia  akcji , przygotowania paczek żywnościowych dla  grupy seniorów, osób 

samotnych i ubogich  oraz paczek z upominkami na Mikołajki  dla dzieci z osiedla w wieku lat 3-8 .  

3. W sesji wzięło udział 10 radnych. Nie uczestniczyli: Bogusława Kawałko , Maciej Kucfir, Marian 

Moczułowski ,Alicja Urban, Sebastian Wilk. 

 

4.  Po otwarciu sesji Przewodnicząca Rady prosiła o: 

a. zgłoszenie wniosków do porządku obrad - nie zostały zgłoszone. 

b. wypełnienie formularza głosowań. 

/E-mail dokumentujący przebieg sesji stanowi załącznik do protokołu /. 

 

5. Wyniki głosowań: 

 1. Zatwierdzenie porządku sesji lub zgłoszenie wniosków o jego zmianę i  przeprowadzenie 

głosowania w tej sprawie. 

Głosowanie: za   10 , przeciwko -0 , wstrzymało się 0 

2. Przyjęcie : 

-  uchwały nr  XLII /144/20 w sprawie zmiany  oferty na realizację zad. społ. pn „Mikołajki 2020” 

Głosowanie za : 10 , przeciwko – 0 wstrzymało się 0 radnych  

- uchwały nr XLII/145/20 w sprawie zmiany oferty na realizację zad. społ . Wigilia dla seniorów  osób 

samotnych i ubogich”.  

Głosowanie za : 10 , przeciwko – 0 wstrzymało się 0 radnych  

 

.  Przyjęcie sprawozdania z XXXXI  sesji  

Głosowanie: za 9 , przeciw 0  , wstrzymał się   1 radny. 

 

   Zestawienie głosowań poszczególnych radnych  stanowi   załączniki do protokołu.   
Wydruki e-maili radnych zostały  zdeponowane w aktach Rady osiedla w teczce „ protokoły.” 
6. Zapytania Radnych i wolne wnioski: brak 

  
  7. Sesja została zamknięta o godz. 21:00. 
Protokół został przygotowany na podstawie wiadomości e-mailowych . 

 
Przewodnicząca Rady Osiedla 
Krystyna Sawińska 

mailto:rada.sawinska@gmail
mailto:rada.sawinska@gmail.com


 

 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW  GŁOSOWAŃ  

 NA  XLII ZDALNEJ SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN  

W DNIU  21.10.2020r 

Lp. Nazwisko i imię Porząde

k obrad  

Uchwała 

XLII/144/20 

Uchwała 

XLII/145/20 

Protokół  z XLI  

sesji 

1. 

 

Chrzanowska 

Jarosławska 

Dorota 

za za za za 

    2 Chybiński 

Przemysław 

za za za za 

     3 

 

Focht Barbara za za za za 

      4 Gabor Zielińska 

Urszula 

za za za za 

 

5. Hałaczkiewicz 

Katarzyna 

 

za za za za 

6. Jońca Jacek 

 

za za za wstrzymanie się 

    7. Puć Antoni 

 

za za za za 

8. Sawińska Krystyna 

 

za za za za 

3.  

                        

9

. 

Skuła Edyta 

 

za za za za 

4.  

                       

1

0

. 

Zawiślak Jadwiga 

 

za za za za 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Ołtaszyn 


