
Protokół z zebrania Rady Osiedla nr II Tysiąclecie 
w dniu 17 października 2016r.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenia dotyczące planu działania Rady Osiedla na rok 2017.

2. Harmonogram dyżurów.

3. Informacje dotyczące przydzielonego lokalu.

4. Aktualności, ogłoszenia, wolne głosy.

Ad. 1.

Na początku zebrania głos zabrał przewodniczący rady Mariusz Mądrowski, który 

poinformował o zakresie działalności Rady Osiedla oraz prawa ją regulującego. Samorząd 

Mieszkańców Osiedla działa na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz Uchwały nr X/95/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 maja 2003 r. w 

sprawie Statutu Gminy Miasta Gniezna.

W dalszej części członkowie rady zgłaszali propozycje działań na listopad i grudzień 2016 

r. i na 2017 rok. Pierwszym z nich, już w grudniu br. będzie zorganizowanie świątecznego 

spotkania integracyjnego dla dzieci mieszkańców naszego osiedla. Spotkanie to 

zaplanowano na 19 grudnia na godzinę 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury. Rada 

zamierza zaprosić na to spotkanie około 30 dzieci w wieku 7 – 13 lat. 

Inne proponowane zamierzenia to: spotkanie z mieszkańcami osiedla, udział w 

organizacji wypoczynku w miejscu zamieszkania dla dzieci w okresie ferii zimowych i 

później wakacji letnich, doroczny festyn Rady Osiedla, inne działania organizowane 

wspólnie z Osiedlowym Klubem Rozmaitości takie jak Święto Latawca, Święto Pieczonego

Ziemniaka i inne. Katalog działań nie jest zamknięty.

Ad. 2.

Kolejnym punktem posiedzenia było ustalenie harmonogramu dyżurów członków rady,  

Zarządu oraz całej Rady Osiedla. Ustalono, że dyżury będą odbywać się w każdy czwartek 

w godzinach od 17:00 do 18:00. Szczegółowy harmonogram dyżurów znajduje się w 

załączniku nr 2.

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/53/1660/
http://www.msw.gov.pl/portal/pl/53/1660/


Ad. 3.

Przewodniczący rady poinformował członków rady o przydzielonej siedzibie, zasadach 

współużytkowania jej z Radą Osiedla Konikowo,a także zasadach dostępu do siedziby, jej 

przeznaczeniu i sposobie korzystania.   

Ad. 4.

Przewodniczący przekazał informację o uczestniczeniu delegacji członków Rady Osiedla 

Tysiąclecie w uroczystościach związanych z rocznicą odzyskania niepodległości w dniu 11 

listopada. Przedstawiciele rady podczas uroczystości złożyli wiązankę kwiatów pod 

pomnikiem Bolesława Chrobrego.

W dniu 16 listopada przewodniczący rady uczestniczył w spotkaniu przewodniczących rad

osiedlowych z Prezydentem Miasta Gniezna Panem Tomaszem Budaszem.  

Na dzień 22 listopada zaplanowano uczestnictwo przedstawiciela rady w posiedzeniu 

Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Na koniec poruszono kwestię niedziałającej strony internetowej Rady Osiedla. 

Postanowiono, że strona ta zostanie zamknięta, a informacje rady będą umieszczane na 

stronie Urzędu Miasta Gniezna w zakładce Samorząd miejski/Rady osiedlowe.

 

Na tym zebranie zakończono.

Załącznik nr 1 – lista obecności.

Załącznik nr 2 – harmonogram dyżurów.

/ - / podpis protokolanta


