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Protokół nr I/2O2L f i ?0n l
z sesji Rady osiedta or TRc.tyNl ,' "{/ ilł/.J;

Porządek posiedzenia:
L Otwarcie sesji.
II. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Osiedla.
III. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Osiedla,
IV, Wybór Przewodniczącego Rady Osiedla - podjęcie uchwały.
V. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla - podjęcie uchwały.
vI. Informacja dotycząca spraw organizacyjnych i finansowych osiedla.
VII. Zapytania i wolne wnioski.
VIII. Zamknięcieobrad.

Ad I.

Pierwszą sesję Rady osiedla otworzył/a_ ĄtlOZŚl PtlZi O ,
ktory/a przywitał/a nowo wybranych radnych Rady Osiedi6.

Ad IL Radni obecni na sesji odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego/ą Rady
Osiedla.

Ad IIL Radni obecni na sesji złożllli ślubowanie.

rą

,l - -,lśę
Sesja odbyła się w siedzibie Rady Miejskiej Wrocławia, Sukienńbe-97łryyała Óo godą lL?O
do godz, 

- 
.W sesji wzięli udział radni, zgodnie z załączoną listą obdih-osci{§tenouii"

zał, nr 1 do niniejszego protokołu). --\,\\\.= 
_

Ad IV,
prowadzący/a posiedzenie stwierdził/a, że zgodnie z listą obecności na
radnych oraz jest wymagane kworum do podejmowania uchwał. zarządził/a
do wyboru Przewodniczącego/ej Rady Osiedla,
prowadzący/a poprosił/a o zgłoszenie kandydatów do komisji
Przypomniał/a, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą
na Przewodniczącego/ą i Wiceprzewodniczącego/ą Rady Osiedla.

sali jest ńĘ
przystąpienie

Skrutacyj nej.
kandydować

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci do Komisji Skrutacyjnej, którzy wyrazili zgodę na
ka ndydowa nie:
1. u-ąYśTv NA HĄM$UŁ&ą,
2. uAC (eJ ktJc ńą
3, 9 ftTLq cJfi c (t ) p.1-

Wybrano.Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. §{Ą C/ ę) Łt !CńŁ
z. P&rŁVlCó& ćr'r PA
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Kom i sja S krutacyj na wybrała Przewod n iczącego / ą Kom isj i, któ ry m/ą został / a

Prowadzący/a zarządził przystąpienie do wyboru Przewodniczącego/ej Rady osiedla,
informując, ze zgodnie z § 15 ust, 2 Statutu Osiedla, Rada osiedla bezwzględną
większoŚcią głosów w głosowaniu tajnym, wybiera ze swego 9rona Przewodniczącego/ą,
Radni zostali poproszeni o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego/ąRady osiedla,

Zgłaszanie kandydatów;

t2.AtA-+ SV \/LARadny/a zgłosił kandydaturę rad nego/ej

Osiedla.U a u \T.ł N+ <Ą,^\iŃ S\( Ł na Przewodniczącego Rady

Rad nyla wy raził / a, fił€:wrfaźiita zgodę/ąady n a ka nd yd owa n i e.

Radny/a .]ĄU_r|(\ ŁYC,*OW( CZ zgłosił kandydaturę radnego/ej

łłi(Ł9 C3i C i UPq _ na Przewodniczącego Rady Osiedla.

Ra d nyla +46.azłłlą n ie wy raz ił / a z7odę/ąały n a ka n dyd owa n i e.

Radny/a J§lrĄJ(5 Lt{CtłOV.Ji c?- _ zgłosił kandydaturę radnego/ej

eD\łTł S\<]]tĄr na Przewodniczącego Rady Osiedla.

Radny / a-wlażffi, n ie wyraził / a zgodę/ zgody na ka ndyd owa n ie,

Rad nyla zgłosił kandydaturę radnego/ej

Osied la.na Przewodniczącego Rady

Radny/a wyraził/a, nie wyraził/a zgodę/zgody na kandydowanie.

Kandydaci przedstawili swoje kandydatury.

Prowadzący/a poprosił/a Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie
kart do głosowania. Następnie zarządził przystąpienie do przeprowadzenia głosowania
i poprosił Przewodniczącego/ą Komisji Skrutacyjnej o wyjaśnienie sposobu głosowania.

Przewodniczący/a Komisji Skrutacyjnej odczytał/a protokół z przeprowadzonego
głosowania (który stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokotu) ! poinforryrował,
że Przewodnicząrym/ą Rady osiedla został/a wybrany/a ..LŁKST.-.tNA.......9ff.y9.!Ń.9.H-

Prowadzący poinformował, ze w wyniku głosowania uchwała nr tl.:l./zoz1 Rady osiedla
z dniaO\TlistopaOa 2O2t r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady osiedla została
przyjęta (stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu).

Prowadzący pogratulował nowo wybranemu/ej Przewodniczącemu/ej Rady osiedla.
NastęPnie Poinformował/a, że zgodnie z § 27 ust, 1 Statutu Osiedla, termin wyboru
Zarządu od dnia zwołania pierwszej sesji wynosi 30 dni,



prowadzący/a przekazał/a prowadzenie dalszej części obrad Przewodniczącemu/ej Rady
Osiedla.

Ad V. Przewodniczący/ą Rady Osiedla poinformował/a, że zgodnie z

Osiedla, Rada Osiedla bezwzględną większoŚcią głosów w głosowaniu
swego g rona Wiceprzewod n iczącego/ą,
Poprosił/a o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego/ą Rady

Zgłaszanie kandydatów

§ 15 ust, 2 Statutu
tajnym, wybiera ze

Osied la.

Radny/a QA.ępęl śiz r ltl zgłosił kandydaturę radnego/ej

k ftTĘo ?\/NV ltłrłCztłi€+łtc z- na Wiceprzewod n iczącego/ą Rady Osied la.

na kandydowanie.Radny/a

Radny/a

w y r aził / a, r+łffiyr*łłra zg o d ę/ ząpĄł

zgłosił kandydatu rę rad nego/ej

na Wiceprzewodniczącego/ą Rady Osiedla.

Rad nyla

Radny/a

wyraził/a, nie wyraził/a zgodę/zgody na kandydowanie,

zgłosił kandydaturę radnego/ej

na Wiceprzewodniczącego/ą Rady Osiedla.

Rad nyla

Radny/a

wyraził/a, nie wyraził/ a zgodę/zgody na kandydowanie.

zgłosił ka ndydatu rę rad nego/ej

na Wiceprzewodniczącego/ą Rady Osiedla.

Radny/a wyraził/a, nie wyraził/a zgodę/zgody na kandydowanie,

Prowadzący/a poprosił/a Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie
kart do głosowania. Następnie zarządził przystąpienie do przeprowadzenia głosowania
i poprosił Przewodniczącego/ą Komisji Skrutacyjnej o wyjaŚnienie sposobu głosowania,

Przewodniczący/a Komisji Skrutacyjnej odczytał/a protokół z przeprowadzone9o
głosowania (stanowi zał, nr 4 do protokołu) i poinformował, że Wiceprzewodniczącym/ą
Rady Osiedla został/a wybrany/a .....KS1-1.f,r.tłŁH.N*.....,...tt.ftŁń.ęLK\€h'.\.gL.

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że w wyniku głosowania uchwała
m Il1./20ż1 Rady osiedla w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla została
przyjęta (stanowi zał, nr 5 do niniejszego protokołu).

Prowadzący pogratulował nowo wybranemu/ej Wiceprzewodniczącemu/ej Rady Osiedla.

Ad VL Przedstawiciel Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przedstawił
informację dot. spraw organizacyjnych i finansowych Osiedla. Dodał, ze przedstawione
informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną na imienne skrzynki e-mail radnych
Rady Osiedla.



Ad VIII. Przewodniczący Rady Osiedla podziękował wszystkim za udział

w pierwszej sesji Rady osiedla. Na tym obrady zakończono.

err?/b

\ń /.A^,-
podpis protokolanta 0



Lista obecności radnych na sesji nr I Rady Osiedla Ołtaszyn w dniu
05.1t.ZOŁtr. Urząd Miejski Wrocławia ul. Sukiennice 9

Lp. Imię Nazwisko Podpis

1 PATRYCJA cIUPA

2 BARBARA FocHT Y ło.[,\P
3 KRZYSZTOF GREN

Ł,ć^,

4 KATARZYNA HAŁACZKIEWICZ /,fr,lZfr,€Ą
5 KRYSTYNA HAM BU RG ER ĄPU*,|o^, 

^

6 MARIA KRĘcISZ B.Kłid l
7 MACIEJ KUcFIR Urb*,4
B DANIEL PIĄTEK

9 ANToNI PUc /16o^'ń;
10 KRYSTYNA snwIŃsrn {ltłoł,1/1 ,b
11 EDYTA SKUŁA IłllllU-
I2 RAFAŁ SKUŁA VMr^-
13 ZBIGNIEW SZPICZ^KOWSKI fuĘ\"ąovc Ą :\

74 MIcHAŁ ToKARSKI

15 JAKUB ZYCHOWICZ Zu 1,r/A



Wrocław 05.LL,ŻOZL r.

WNlosEK o ZMlANĘ PoRąDKU oBRAD

Na podstawie § 16 ust 6 Statutu osiedla zwracamy się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez

dodanie pkt Vl a- Wybór Przewodniczącego 7srządu Osiedla- podjęcie uchwaly.


