
Protokół  

Z zebrania Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 
16.06.2016 na boisku przy ul. Marynarskiej 

Zebranie otworzyła przewodnicząca Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka Elżbieta Flis, przywitała 
przybyłych gości oraz mieszkańców. Odczytanie tematów poruszanych podczas spotkania : 

1. Sprawozdanie z działalności rady osiedla maj 2015- czerwiec 2016 
2. Dyskusja mieszkańców z przybyłymi gośćmi : 

- Prywatyzacja na Wyspie Puckiej  
- Budowa Kanalizacji  
- Dyskusja na temat budynków przy ul Gdańskiej i Heyki  

3. Dyskusja na wolne tematy 
 
 

 

Ad.1  

Przedstawienie działania RO od maja 2015- czerwiec 2016  

W tym okresie odbyło się 12 zebrań plenarnych oraz 6 posiedzeń zarządu podjęliśmy 29 uchwał 
przede wszystkim w sprawie dzierżawy gruntów oraz finansowych do budżetu rady osiedla. 
Zorganizowaliśmy w miesiącu sierpniu 2015 festyn dla mieszkańców, w miesiącu październiku wyjazd 
na grzybobranie, pamiętaliśmy o dzieciach organizując im zabawę mikołajkową. Zorganizowalismy 
również kolację wigilijną dla seniorów z naszego osiedla.  

 

Rada osiedla złożyła wnioski do budżetu miasta na rok 2016 :  

1 Budowa Chodnika ul. Marynarska  

2 Wymiana wiat przystankowych  

3 budowa chodnika ul. Kanał Parnicki  

4 został doposażony plac zabaw ul. Marynarska oraz ul Heyki  

 

W każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywają się dyżury Radnych na każdym dyżurze jest straż 
miejska. 

Wnieśliśmy wniosek do budżetu na 2017 jest to :  

1 Chodnik wzdłuż całej ul. Marynarskiej  

2 Poprawa bezpieczeństwa na ul Kanał Parnicki  

3 Oświetlenie ul. Kutrowej 

4 Oświetlenie na ul Bulwar Bieniowskiego  

 



Ze środków na inwestycję na rok 2016/2017 zostanie wykonana budowa siedziby RO wraz z świetlicą 
przy ul. Łososiowej – marynarskiej do chwili obecnej została wybrana w drodze przetargu firma 
projektowa. Zostanie wykonany projekt i wszystkie pozwolenia na przyłącza. Po ich zakończeniu 
zostanie rozpisany przetarg na budowę siedziby wszelkie rozliczenia będą prowadzone z ZUK-u.  

 

Muszę w tym miejscu bardzo podziękować Prezydentowi Miasta Panu Piotrowi Krzystkowi oraz jego 
zastępcy Pana Michała Przepiery zaangażowanie się w pomoc i bardzo duże wsparcie.  

Bardzo dziękuje Pani Aleksandrze Ciszewskiej i Panu dyr. WGKiOŚ Panu Pawłowi Adamczykowi za 
pomoc w realizacji naszych zadań.  

 

Ad.2 Nagranie oraz lista obecności mieszkańców  z zebrania dostępne w RO Miedzyodrze Wyspa 
Pucka 

 

Sporządził  

Łukasz Haliniarz 

 

 


