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W odpowiedzi na Pana email z dnia 2 grudnia br. uprzejmie informuję:
Ad. 1
‘

Plan pracy Rady Osiedla Podleśna w załączeniu.
Ad. 2
Zgodnie z § 45 ust. 1 Uchwały Rady Miasta Olsztyna Nr XII/138/15 z 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadania Statutów Rad Osiedli, uchwały organów osiedla wraz z listą obecności
przekazywane są w terminie 7 dni od daty ich podjęcia do Biura Rady Miasta, jak również
protokół z posiedzenia (§ 22 ust. 1).
Na podstawie § 22 ust. 2 każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołu i robienia
notatek. Dokumenty nie są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ad. 3
Za harmonogram posiedzeń rady osiedla odpowiada Przewodniczący Rady Osiedla.
Ad.4
Usuwanie danych osobowych ze strony BEP podyktowane jest przepisami prawa, zgodnie
z art. 5 ust. le RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018
poz. 1000) dane osobowe powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację
osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla
realizacji których dane te są przetwarzane.
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Piań z pracy Rady Osiedla Podleśna na 2019 r.
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Biuro Rady Miasta
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W roku 2019 zaplanowano następujące zadania:
• Współpraca z RO Podleśna z Radą Osiedla Zatorze oraz Radą Zielona Górka wspólna
organizacja Festynu „Święto Zatorza";
• Współpraca z gimnazjum nr 12 podczas konkursu tanecznego;
• Zakup nagród na konkurs fryzj erski;
• Udział w zawodach strzeleckich rad osiedla miasta Olsztyna organizowanych przez
Ligę Obrony Kraju w Olsztynie;;
• Konkurs Darta Rad Osiedla;
• Konkurs gry w kręgle Rady Osiedla;
•

„Ubieranie choinki" dla dzieci i dorosłych mieszkańców Osiedla;

• Spotkania noworoczne dla seniorów z Osiedla „Podleśna"
• Pośredniczenie i pomoc w rozwiązywaniu problemów nurtujących mieszkańców
naszego Osiedla.
Budżet został rozliczony zaplanowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 2018 r.
Opracował Przewodnicząca RO „ Podleśna"
Zarząd RO „Podleśna" Elżbieta Osenkowska
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