PROTOKÓŁ NR V/2020
z przebiegu narady członków Zarządu Dzielnicy Zachód w dniu 05.05.2020r.

Z powodu zagrożenia zdrowia spowodowanego ciągle trwającą epidemią
„koronawirus”, członkowie Zarządu oraz Rady Dzielnicy Zachód w niżej
podanym składzie:

Zarząd:
1.Henryk Cimała
2.Henryk Oszek
3.Augustyna Paszenda- Kapa
4.Benedykt Kempny
5.Szweda Michał
6.Pietrzykowska Krystyna
Rada:
1.Izabela Białas
2.Elżbieta Rosenstrauch

przeprowadzili dyskusję pomiędzy sobą za pomocą środków technicznych, tj.
telefonii komórkowej, oraz e-mail pozostając w swoich domach.

Tematy narady:
1.Sprawy zgłoszone podczas dyżuru:
- brak
……………………………………………………………………………………..
2.Pisma wysłane do i z Urzędu Miasta :
- brak
3.Sprawy bieżące Zarządu:
- odwołać współ-organizację imprezy wraz z Dzielnicą 700 – Lecia dla mieszkańców
obu dzielnic p/n „Majówka 2020”
- wstrzymać organizację imprezy „Dzień Dziecka 2020” dla dzieci Dzielnicy Zachód.
- poinformować uczestników narady o wykonaniu chodnika na łączniku pomiędzy ul.
3 –Go Maja i Żeromskiego .
- poinformować uczestników narady o parku rekreacyjnym.

4.Wolne wnioski, interpelacje.
…………………………………………………………………………………………..
- termin następnego posiedzenia
Ad.1.
- podczas dyżuru w czasie narady nie było spraw zgłoszonych telefonicznie.
- nie było spraw zgłoszonych od mieszkańców Dzielnicy Zachód na skrzynkę
internetową Rady Dzielnicy Zachód.
Ad.2.
- brak
Ad.3.Zarząd postanowił odwołać zaplanowaną wspólnie z Dzielnicą 700 – Lecia
imprezę dla mieszkańców obu dzielnic pod nazwą „Majówka 2020”.
W zamian tej imprezy dzielnice współ-zorganizują w późniejszym terminie imprezę
p/n „Piknik w plenerze 2020”.
Wstrzymano również zorganizowanie dla dzieci imprezy z okazji „Dzień Dziecka
2020”, w dniu 1.06.2020r. Impreza ta zostanie zorganizowana po ustąpieniu epidemii.
Poinformowano uczestników narady o wykonaniu chodnika na łączniku pomiędzy
ulicami 3- Go Maja i ul. Żeromskiego. Wybudowany chodnik zwiększa
bezpieczeństwo dzieci udających się do przedszkola i szkoły podstawowej nr 3.
W/g informacji Urzędu Miasta prace wstępne przy budowie parku rekreacyjnego dla
mieszkańców na terenie Dzielnicy Zachód rozpoczną się po 10 – tym maja 2020r.
Ad.4.Ustalono termin następnego posiedzenia Zarządu Dzielnicy Zachód na dzień
02.06.2020r. na godz. 17:00.
Sposób i przebieg posiedzenia Zarządu Rady Dzielnicy Zachód w dniu 02.06.2020r.
będzie również uzależniony od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Na tym naradę przy użyciu środków medialnych zakończono.

Przewodniczący Zarządu

