
Warszawa, dnia 28.09.2016 r.

Protokół z II posiedzenia Rady Osiedla Nr I
28 września siedziba RO Nowolipie 9/11

 W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków rady ( lista obecności w 
załączeniu) oraz gość - Przewodniczący Rady dzielnicy Śródmieście 
Radny Michał Sas.
 Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard 
Krzysztofowicz.
  Na początku Przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku 
obrad o podjęcie uchwały dotyczącej identyfikacji wizualnej Osiedla.
 Propozycja została jednogłośnie przyjęta 
 Jednogłośnie przyjęto nowy porządek posiedzenia :
1. Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla w głosowaniu TAJNYM  
- w tym wybór Komisji Skrutacyjnej (3 osoby) w głosowaniu JAWNYM
2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu TAJNYM 
3. podjęcie uchwały o ilości członków Zarządu Osiedla w głosowaniu JAWNYM 
4. wybór członków zarządu w głosowaniu TAJNYM 
5. podjęcie uchwały o identyfikacji wizualnej Osiedla
6. ustalenie planu pracy rady na najbliższy okres
7. sprawy różne w (w tym uzupełnienie wyposażenia siedziby rady)
Na wstępie został przeprowadzony wybór komisji skrutacyjnej. 
 Do komisji zgłosiły się 3 osoby:
Agata Jastrzębska, Karolina Nowak-Kułak oraz Eliza Wasilewska.
 Rada jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęła skład komisji a 
komisja ukonstytuowała się w składzie:
Eliza Wasilewska - Przewodnicząca oraz Agata Jastrzębska i Karolina 
Nowak-Kułak - członkowie.
Ad.1) Kolejnym punktem był wybór Przewodniczącego Zarządu. 
Prowadzący zgłosił swoją kandydaturę, która została przyjęta. Więcej 
kandydatur nie było.
 Prowadzący zarządził glosowanie tajne w wyniku którego prowadzący, 
Przewodniczący Rady został wybrany Przewodniczącym Zarządu 10 
głosami ZA przy 1 wstrzymującym się (kopia protokółu Komisji 
Skrutacyjnej załączona do Uchwały Nr 3)
Ad 2.) Następnym punktem był wybór zastępcy Przewodniczącego 
Zarządu. Prowadzący zgłosił kandydaturę Sławomira Rzysko, który 
udzielił zgody na kandydowanie. Więcej  kandydatur nie było. Prowadzący 
zarządził głosowanie tajne w wyniku którego 10 glosami ZA przy 1 
wstrzymującym się wybrano Sławomira Rzysko na Zastępcę Przewodniczącego 



Zarządu Osiedla (kopia protokółu Komisji Skrutacyjnej  załączona do 
Uchwały).
Ad 3.) W trzecim punkcie Przewodniczący zaproponował, aby Zarząd 
liczył 3 członków. Innych propozycji nie było. W głosowaniu imiennym 
jednogłośnie przyjęto, że w Zarządzie będzie 3 Członków Zarządu (lista 
do głosowania  załączona do Uchwały Nr 4).
Ad 4.) Następnie prowadzący zarządził przyjmowanie zgłoszeń na 
członków zarządu. Zostały zgłoszone 3 osoby - Aleksandra Rzysko, 
Dorota Giżycka oraz Ewa Wardzyńska, które wyraziły zgodę na 
kandydowanie. W tej sytuacji prowadzący zarządził tajne głosowanie na 
wszystkie 3 kandydatury na jednej karcie.
 Po przeprowadzeniu tajnego glosowania zostały wybrane wszystkie 3 
kandydatki stosunkiem głosów 10 ZA przy 1 przeciw (kopia protokółu 
Komisji Skrutacyjnej załączona do Uchwały Nr 5).
Ad 5.) Prowadzący zaproponował uchwałę o wystąpieniu do Rady 
Dzielnicy z wnioskiem o zatwierdzenie środków identyfikacji wizualnej 
Osiedla (w tym nazwy Osiedla, która nie została zatwierdzona przez Radę 
Dzielnicy poprzedniej kadencji). Prowadzący zarządził głosowanie 
imienne, w którym jednogłośnie przyjęto Uchwałę Rady Osiedla nr 6/2016 
(lista do głosowania załączona do Uchwały Nr 6)
Ad 6.) Prowadzący poinformował członków rady o odbytym 27 września 
spotkaniu z mieszkańcami Muranowa południowego i koncepcji 
rozwiązania problemu z parkowaniem między ulicami Karmelicką 
Nowolipie, Nowolipki i Andersa w rejonie tzw. "okrąglaka". Poinformował 
zebranych o dalszych krokach w tej sprawie.
Ad 7.) Z uwagi na późną porę innych spraw nie poruszano. Posiedzenie 
zakończyło się ok. godz. 21.30

                                                                                             

………………………………..
Ryszard Krzysztofowicz   

Przewodniczący  Rady Osiedla
Sporządził:
Ryszard Krzysztofowicz
  


