
Protokół z posiedzenia nr 19 Rady Dzielnicy Stare Miasto 
w dniu 10.12.2020r. 

 
 

 
 
Miejsce posiedzenia: Posiedzenie zdalne za pomocą aplikacji Google Meets 
Godzina rozpoczęcia: 18:00 
Przewodniczący obrad: Zygmunt Ostrowski 
Protokolant obrad: Marcin Błaziak 

 
 
 

Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie obrad 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Zatwierdzenie protokołu 18/XVIII/2020 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 08.11.2020r. 
4. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały nr 35/XII/2020 z dnia 20.02.2020r. 
5. Podjęcie uchwały w/s odwołania uchwały nr 49/XVIII/2020 z dnia 08.11.2020r. 
6. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały nr 38/XII/2020 z dnia 20.02.2020r. 
7. Wolne wnioski, informacje i komunikaty (w tym sprawy organizacyjne): 
8. Zamknięcie obrad. 
 
 
 
 
AD.1) 
 
Przewodniczący otworzył posiedzenie Rady Dzielnicy. Stwierdził na podstawie listy obecności, że w 
posiedzeniu uczestniczy 12 członków Rady Dzielnicy, co stanowi wymagane quorum. Lista obecności 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
AD.2) 
 
Przewodniczący odczytał przekazany porządek obrad. Następnie zadał pytanie czy są propozycję 
zmian porządku obrad. Propozycji nie było, więc porządek został poddany pod głosowanie: 
 
ZA: 12 głosów 
PRZECIW: 0 głosów 
WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów 
 
Radni zgodnie przyjęli proponowany porządek obrad. 
 
 
AD.3) 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół 18/XVIII/2020 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 
08.11.2020 r. 



 
ZA: 12 głosów 
PRZECIW: 0 głosów 
WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów 
 
Protokół został zatwierdzony. 
 
AD.4) 
 
Podjęcie uchwały w sprawie w/s zmiany uchwały nr 35/XII/2020 z dnia 20.02.2020 roku.  
 
ZA: 12 głosów 
PRZECIW: 0 głosów 
WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów 
 
Uchwała została przyjęta. 
 
 
AD. 5) 
 
Podjęcie uchwały w/s odwołania uchwały nr 49/XVIII/2020 z dnia 08.11.2020 
 
Za - 12 głosów 
Przeciw - 0 głosów 
Wstrzymali się - 0 głosów 
 
Uchwała została przyjęta.  
 
AD. 6)  
 
Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały nr 38/XII/2020 z dnia 20.02.2020 
 
Za - 12 głosów 
Przeciw - 0 głosów 
Wstrzymali się - 0 głosów 
 
Uchwała została przyjęta. 
 
 
Wszystkie środki, które zostały w budżecie rezerwy celowej Rady Dzielnicy Stare Miasto zostaną 
przekazane na remont ul. Podwale.  
 
AD. 7) 
 
Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Michał Makowski, który poinformował radnych 
o tym, że kwota 30 tyś. zł została przekazana na pomoc dla Domu Pomocy przy ul. Archidiakońskiej. 
Za podaną kwotę zostało zakupionych 7 specjalistycznych łóżek oraz 7 szafek do łóżek. Dnia 
11.12.2020r. odbędzie się spotkanie z kowalem w celu określenia miejsc dla nowo powstałych ławek. 
Ponadto lada dzień ma zacząć się modernizacja ul. Podwale o ile pozwolą na to warunki 



atmosferyczne. Przewodniczący kończąc swoją wypowiedź poinformował radnych o tym, że 
Kancelaria Prezydenta wymusiła zmianę aplikacji do posiedzeń zdalnych z Google Meet na aplikację 
zaproponowaną przez nich. Głos zabrał Przewodniczący Rady Zygmunt Ostrowski odnosząc się do 
zmiany aplikacji zakomunikował, że po konsultacji z informatykami aplikacja zaproponowana przez 
Kancelarię Prezydenta słabo działa i się zacina. Na koniec głos dostał radny Adrian Dang Xuan pytając 
od kiedy będzie można zgłaszać wnioski do rezerwy celowej na rok 2021. 
 
AD. 8)  
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady. Poinformował radnych, o tym że kolejne posiedzenie odbędzie 
się zdalnie przy użyciu aplikacji zaproponowanej przez Kancelarię Prezydenta.  


