
 Protokół
z X sesji Rady Dzielnicy Brzeźno

sporządzony w dniu 20 maja 2020 roku
w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27

Godzina 18:17 – otwarcie X sesji Rady Dzielnicy Brzeźno. Przewodniczący Dobrosław 
Bielecki stwierdza na podstawie obecności online kworum oraz otwiera sesję Rady Dzielnicy. 
Przewodniczący wyznacza na protokolanta radnego Marcina Łukjanowicza
Przewodniczący Rady odczytuje porządek obrad oraz poddaje porządek pod głosowanie.

Głosowanie odbywa się w trybie online poprzez tryb tekstowy, 
poprzez wpisanie w platformie na której prowadzona jest sesja, słów: Za, Przeciw, Wstrzymuję się.

Za 10 osób,  nikt nie był przeciw oraz nikt się nie wstrzymał.

Godzina 18:26    - W związku z powyższym Przewodniczący Rady przechodzi do kolejnego 
punktu obrad: Sprawozdania, dyskusje i uchwały.

Dyskusja w sprawie Uchwały nr X / 35 / 20  Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 20 maja 2020 roku w 
sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 
2020. 

Przewodniczący Zarządu Jarosław Gudzowski przedstawia punkt po punkcie Radnym Dzielnicy 
przygotowany przez Zarząd Dzielnicy projekt uchwały. 
Po każdym kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu oddaje głos radnym uczestniczącym w 
sesji. 
Dodatkowo członek zarządu Joanna Grędzińska poprzez platformę w formie pisemnej przekazuje 
radnym dzielnicy jaka kwota oraz na jaki cele przeznaczone są pieniądze w danym punkcie.

Po zaakceptowaniu poprzez radnych wszystkich punktów ujętych w wyżej wymienionej uchwale 
zostaje ona ponownie odczytana i podana w całości przez Przewodniczącego Rady pod głosowanie.

Głosowanie nad uchwałą nr  X / 35 / 20 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 20 maja 2020 roku w 
sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 
2020. 
Głosowanie przeprowadzone jest w identycznym trybie jak głosowanie nad porządkiem obrad.

Za 10 osób, nikt nie był przeciw oraz nikt się nie wstrzymał.

 
 Godzina 20:09    -  Przewodniczący Rady przechodzi do kolejnego punktu obrad: Wolne wnioski i 
sprawy bieżące.

- ustalenia dotyczące dyżurów Rady Dzielnicy.
- Radny Szymon Strebejko występuje z zapytaniem o możliwość wybudowania dodatkowego 
przejścia dla pieszych na ulicy Krasickiego (po drugiej stronie przystanku tramwajowego na 
wysokości ZSO nr 10.



 Godzina 20:10 – rozłącza się radny Szymon Strebejko.

-radna Monika Grabowska składa wniosek o kontrole kontenerów na śmieci 
w rejonie ulic Gdańska , Płażyńskiego, Uczniowska.

- radna Grażyna Mirosław występuje z wnioskiem uprzątnięcia terenu zielonego (lasek), 
znajdującego się za budynkiem Dworska 28.

Godzina 20:18 – Przewodniczący Rady zakończył X sesję Rady Dzielnicy.
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