
Protokół
z XXII Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno

sporządzony w dniu 17 maja 2022 roku
w siedzibie Rady Dzielnicy przy ulicy Dworskiej 27

Godzina 18:35 – otwarcie XXII sesji Rady Dzielnicy Brzeźno.

Przewodniczący Rady Dobrosław Bielecki otwiera sesję Rady Dzielnicy.
Zastępca Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza kworum oraz 
odczytuje porządek obrad.

Głosowanie nad porządkiem obrad:
Za 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał

Godzina 18:37 – Przewodniczący Rady Dobrosław Bielecki
przechodzi do kolejnego punktu Sprawozdania, dyskusję i uchwały:

Przewodniczący Zarządu przedstawia radnym dzielnicy Sprawozdanie Zarządu 
Dzielnicy Brzeźno za rok 2021

Dyskusja w sprawie sprawozdania Zarządu Dzielnicy Brzeźno za rok 2021.

Dyskusja w przedmiocie projektu Uchwały Nr XXII/ 70 / 22 Rady Dzielnicy Brzeźno
z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy 
Brzeźno na rok 2023.

Godzina 19:03 – wchodzi radny Grzegorz Zieliński.

Radni w toku dyskusji uzupełniają listę przedstawioną przez 
Przewodniczącego Zarządu Jarosława Gudzowskiego o następujące punkty:
21

• Wykonanie tablicy informacyjnej dot. dawnej Hali Plażowej przy ul. 
Zdrojowej.

• Odzyskanie nieruchomości (działka 86 i 84/1, obręb 034) do zasobów 
miejskich a następnie odbudowa Hali Plażowej w ramach inwestycji miejskich.

• Wykonania oświetlenia ciągu pieszego al. Hallera na odcinku od ul. Wczasy do
ul. Brzeźnieńskiej.

• Odrestaurowanie i wykonanie remontu adaptacyjnego budynków znajdujących
się przy ul. Zdrojowej 1 i 4.

• Wykonanie odwodnienia na terenie miejskim znajdującym się przy ul. 
Pułaskiego 13/17.

• Pozyskanie do zasobów miejskich wieży ciśnień znajdującej się przy ul.
Kochanowskiego a następnie odrestaurowanie i wykonanie remontu adaptacyjnego 
budynku.

• Zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie przystanku tramwajowego oraz 
przejścia dla pieszych znajdującego się przy ul. Krasickiego obok Z.S.O 10 ze 



względu na dzieci skracających sobie drogę do szkoły z przystanków 
komunikacyjnych w miejscu niedozwolonym.

• Zwiększenie bezpieczeństwa skrzyżowania ulic Gdańskiej, Gałczyńskiego,
Krasickiego i Południowej ze względu na dużą ilość niebezpiecznych sytuacji.

• Remont ciągu pieszego przy ul. Południowej.

Głosowanie w przedmiocie projektu Uchwały Nr XXII/ 70 / 22 Rady Dzielnicy 
Brzeźno z dnia 17 maja 2022 roku  w sprawie określenia priorytetowych zadań dla 
Dzielnicy Brzeźno na rok 2023.

Za 13 osób, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał

Dyskusja w przedmiocie projektu Uchwały Nr XXII/ 71 / 22 Rady Dzielnicy Brzeźno
z dnia 17 maja 2022 roku zmieniającą uchwałę Nr XX/65/22 Rady Dzielnicy 
Brzeźno z dnia 14 lutego 2022 roku.

Wniosek radnego Mateusza Błażewicza o zmianę porządku obrad, dotyczące 
stworzenia odrębnej uchwały dotyczącej dofinansowania organizacji „Fląder 
Festiwalu”, wyłączonej z projektu uchwały mieniającą uchwałę Nr XX/65/22 Rady 
Dzielnicy Brzeźno z dnia 14 lutego 2022 roku.

Głosowanie w sprawie wniosku
Za 12 osób, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się.

Godzina 20:10 – wychodzi Radna Patrycja Kardasz

Głosowanie w przedmiocie projektu Uchwały Nr XXII/ 71 / 22 Rady Dzielnicy 
Brzeźno z dnia 17 maja 2022 roku  zmieniającą uchwałę Nr XX/65/22 Rady 
Dzielnicy Brzeźno z dnia 14 lutego 2022 roku.

Za 8 osób, 2 osoby były przeciw, 2 osoby się wstrzymały.

Dyskusja w przedmiocie projektu Uchwały Nr XXII/ 72 / 22 Rady Dzielnicy Brzeźno
z dnia 17 maja 2022 roku zmieniającą uchwałę Nr XX/65/22 Rady Dzielnicy 
Brzeźno z dnia 14 lutego 2022 roku.

Głosowanie w przedmiocie projektu Uchwały Nr XXII/ 72 / 22 Rady Dzielnicy 
Brzeźno z dnia 17 maja 2022 roku zmieniającą uchwałę Nr XX/65/22 Rady 
Dzielnicy Brzeźno z dnia 14 lutego 2022 roku.

Za 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał

Godzina 21:15 – Przewodniczący Rady Dobrosław Bielecki
przechodzi do punktu nr III Wolne Wnioski i Sprawy Bieżące:



Przedstawienie sprawy prowadzone przez właściciela oraz przyszłego inwestora 
sprawy zamiany części działki nr 0045.70 (teren zielony) na część działki nr 
0045.65/56 obejmującą pawilon usługowy znajdujący się na w/w działce.

Godzina 21:45- Przewodniczący Rady Dobrosław Bielecki zamyka XXII sesję 
Rady Dzielnicy.
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