
Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Osiedla Falenica Dzielnicy Wawer 
m.st.Warszawa w dn.17-06-2015r.

   W dniu 17-06-2015r odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Falenica.
Obecnych było 8 członków Rady,nb.Jan Pieńkowski –załącznik1

Porządek zebrania
   1 Otwarcie obrad
   2.Przyjęcie protokołu z dn.11-06-2015r
   3.Wybór Zarządu – podjęcie uchwał
   4.Wybór komisji,zespołów
   5.Wybór Przewodniczących komisji,zespołów
   6.Ustalenie priorytetów do działania
   7.Sprawy różne
   8.Zamknięcie obrad.

Ad1.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla Falenica Helena 
Kroszczyńska.
Powitała zebranych, stwierdziła prawomocność obrad i podała porządek, który 
zebrani przyjęli.
Ad.2
Zebrani przyjęli protokół z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 11-06-2015r
Głosowało  8
Za -8
Ad.3
Przewodnicząca przedstawiła zapisy Statutu dotyczące wyboru Wyboru 
Zarządu RO § 17 Statutu/przewodniczącego i wiceprzewodniczącego/.
P.M.Wilczyński  zgłosił wniosek  wyboru 1 przewodniczacego.
Wniosek poddano głosowaniu.
Głosowało  -8
Za – 8
Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się M.Maciak/jako przewodnicząca/ i 
H.Kroszczyńska.
P.M.Wilczyński  zgłosił kandydaturę M.Wysockiej na Przewodniczącego 
Zarządu ,H.Kroszczyńska zaproponowała kandydaturę Czesława Biń.
Komisja przygotowała karty do głosowania wpisując na nie 2 nazwiska. Żeby 
głos  był ważny należy skreślić 1 nazwisko. Po głosowaniu tajnym M.Maciak 
podała wyniki:
Głosowało -8
Ważnych głosów – 8
P.Czesław Biń  - 7głosów za
P.M.Wysocka -1 głos za



                   
                                       Uchwała 6/2015
            Rady Osiedla Falenica z dnia 17-06-2015r
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Falenica.
W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Zarządu RO został wybrany
P.Czesław Biń.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Następnie podano propozycje na wiceprzewodniczących :p.M.Wysocką i 
p.B.Mróz.Komisja przygotowała karty do głosowania,wpisano 2 nazwiska ,żeby 
głos był ważny należy skreślić 1 nazwisko.
Po głosowaniu i zliczeniu głosów podano wyniki:
Głosowało – 8
Ważnych – 8
P.M.Wysocka – za 8 głosów
P.B.Mróz   - 0
  
                                      Uchwała 7/2015
            Rady Osiedla Falenica z dnia 17-06-2015
W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu RO.
W wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącą Zarządu RO została 
p.M.Wysocka.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do wyboru sekretarza Zarządu RO.
Zgłoszono p.A/Łętowską Jaroni i p.Jacka Wiśnickiego.Komisja przygotowała i 
rozdała karty do głosowania na których wpisano 2 nazwiska, żeby głos był 
ważny należy skreślić 1nazwisko.
Wyniki głosowania:
Głosowało – 8
Ważnych  głosów – 8
P.A.Łętowska-Jaroni – za 8 głosów
P.J.Wisnicki –za -0

                                         Uchwała 8/2015
         Rady Osiedla Falenica z dnia 17-06-2015
W sprawie wyboru sekretarza  Zarządu RO   
W wyniku tajnego głosowania sekretarzem Zarządu została p.A.Łętowska 
Jaroni.
Uchwała stanowi załącznik nr4 do niniejszego protokołu.

Ad.4
W Statucie istnieje zapis ,iż w RO mogą działać komisje lub zespoły robocze.



W czasie dyskusji podano propozycję utworzenia 3 zespołów:
  - komunikacji z mieszkańcami
  - konsultacji społecznych nt.rozbudowy centrum Falenicy, rozbudowy bazaru
  - sportu
W głosowaniu jawnym uchwalono działanie powyższych 3 zespołów.
Głosowało – 8
Za – 8 głosów
 W dalszym działaniu powołane zostaną zespoły wynikające z potrzeby pracy na 
rzecz Osiedla.

                                            Uchwała 9/2015
                Powołanie zespołów roboczych
W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o powołaniu 3 zespołów roboczych:
 ds. komunikacji z mieszkańcami
 ds. konsultacji społecznych nt. rozbudowy centrum Falenicy i bazaru
 ds. sportu
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Ad.5
Przystąpiono do wyboru przewodniczących powołanych zespołów.
 1.zespół ds. komunikacji-kandydowali  J.Wisnicki,B.Mróz.
  Wynik głosowania: B.Mróz – za 7 głosów 
                                     J.Wiśnicki – za 1 głos
2.Zespół ds. konsultacji-kandydowali H.Kroszczyńska , J.Wisnicki
 Wyniki głosowania : J.Wisnicki – za 6 głosów
                                      H.Kroszczyńska – 1 głos
                                      Wstrzymujący się – 1 głos
3.zespół ds. sportu- kandydowali p.Cz.Biń,p.M.Wysocka
 Wyniki głosowania : Czesław Biń – za 7 głosów
                                    Małgorzata Wysocka – 1 głos.

                              Uchwała 10/2015
            Rady Osiedla Falenica z dnia 17-06-2015r
W sprawie wyboru przewodniczących zespołów
W wyniku głosowania jawnego przewodniczącymi zespołów zostali:
1.P.B.Mróz –przewodniczący zespołu ds. komunikacji
2.P.J.Wiśnicki-przewodniczący zespołu ds. konsultacji
3.P.Cz.Biń – przewodniczący zespołu ds. sportu
Uchwała stanowi załącznik nr6 do protokołu.

Ad.6
Nastąpiła dyskusja w której brali udział wszyscy członkowie RO. Główne 
priorytety to m.innymi  budowa bazaru, komunikacja z mieszkańcami – tablice, 



informacje, strona    RO, fb ,wizja mieszkańców na centrum ,współdziałanie 
klubów sportowych, propagowanie imprez na terenie Osiedla, spotkania i 
rozmowy z mieszkańcami, pomoc i wsparcie  w rozwiązywaniu trudnych spraw, 
ulice, drogi, inwestycje ………
Ad.7
W sprawach różnych przewodnicząca omówiła przygotowanie do spotkania  z 
autorami projektów w ramach budżetu partycypacyjnego dla Osiedla Falenica
na rok 2016. Spotkanie odbędzie się 21 czerwca przed kościołem w godź,12,00 
do 14,30.Niezbędne jest przygotowanie gablot z nowym składem RO,zajmie się 
tym p.Maciak i p.Mróz.
Następne spotkanie 16-07-2015.
Ad.8 
Przewodnicząca zakończyła obrady.

Protokołowała                                                               Przewodnicząca  RO 
Falenica
 
Maria Maciak                                                                     Helena Kroszczyńska   

                       

  
     


