
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

W DNIU 5 LUTEGO 2020 r. 

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 15 stycznia 

2019. 

3. Sprawy różne. 

Ad. 1 

Zebranie prawomocne – 11 Radnych obecnych – 2 Radnych nieobecnych usprawiedliwionych –  

2 Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych – lista w załączeniu. 

W zebraniu uczestniczyli również: 

• Pani Małgorzata Karpeta – Parafialny Zespół Caritas 

• Pan Artur Krzyżański – pomysłodawca Szczecińskiego Szlaku Widokowego 

Obecni na zebraniu Radni nie złożyli żadnych wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 

Ad. 2 

W związku ze zgłaszanymi uwagami dotyczącymi treści protokołu z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 

15 stycznia 2020 r. głosowanie nad jego przyjęciem przesunięto na następne zebranie Rady Osiedla w 

dniu 4 marca 2020 r. 

Ad.  3 

Sprawy różne dotyczyły: 

• Na wniosek Radnej Agnieszki Dukat Skarbnik, Beata Araszkiewicz-Ochota udostępniła do 

wglądu wszystkie faktury od początku bieżącej kadencji Rady. 

• Radna Agnieszka Dukat wyraziła swoje niezadowolenie z powodu braku zarezerwowania 

środków na wydarzenia organizowane przez Dom Kultury „Klub Skolwin” w budżecie Rady 

Osiedla na rok 2020 r. Ponadto zwróciła również uwagę Przewodniczącemu Bogusławowi 

Owsianowskiemu, że nie odpowiedział pisemnie na korespondencję Dyrektora Domu Kultury 

Pana Adama Komorowskiego z dnia 2 października 2019 r. dotyczącą wsparcia finansowego 

organizowanych przez Dom Kultury wydarzeń. Przewodniczący potwierdził, że na pismo nie 

udzielił odpowiedzi pisemnej ale osobiście spotkał się z Dyrektorem Domu Kultury. Ponadto 

zobowiązał się, że odpisze na korespondencję Pana Dyrektora DK Klub Skolwin. 

• Pani Małgorzata Karpeta z Parafialnego Zespołu Caritas przekazała Radnym informację o dacie 

tegorocznego Parafialnego Festynu Rodzinnego (20 czerwca 2020 r.) i uzyskała potwierdzenie 

włączenia się Rady Osiedla w organizację tego wydarzenia.  

• Pan Artur Krzyżański zaprezentował Radnym koncepcję Szczecińskiego Szlaku Widokowego ze 

szczególnym uwzględnieniem punktów zlokalizowanych na terenie Osiedla Skolwin. 

Jednocześnie zachęcał Radę Osiedla do włączenia się w proces tworzenia szlaku i 

sfinansowania tablic informacyjnych i miejsc odpoczynku wzdłuż szlaku na terenie Osiedla.  



• Radna Renata Łażewska zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącego Bogusława 

Owsianowskiego, dlaczego pomimo jej uwag na poprzednim zebraniu Zarząd wystosował 

pismo z apelem do stron zaangażowanych w konflikt związany z planowaną budową drogi wraz 

z infrastrukturą elektroenergetyczną prowadzącą na tereny przemysłowe przy ul. Stołczyńskiej 

nie akceptując potrzeb żeglarzy i wędkarzy. Przewodniczący poinformował, że wskutek braku 

wspólnego stanowiska wszystkich Radnych Członkowie Zarządu postanowili wystosować w 

imieniu własnym apel do wszystkich stron konfliktu bez opowiadania się po żadnej ze stron. 

Ponadto przypomniał, że wędkarze skupieni wokół Przystani „Okoń” nie zwracali się z do Rady 

Osiedla z wnioskiem o wsparcie ich w proteście przeciwko firmie Sternal International Sp. z 

o.o. oraz, że w świetle kolejnych informacji uzyskanych od wiceprezydenta Michała Przepiery 

obecna sytuacja jest wynikiem wyłącznie braku porozumienia kilku przedsiębiorców 

działających na tym terenie, a jakiekolwiek dalsze kroki zmierzające do realizacji tej inwestycji 

uzależnione są od spraw nieruchomościowych. 

• Radna Renata Łażewska zaapelowała do Przewodniczącego Bogusława Owsianowskiego aby 

na bieżąco informował Radnych o spotkaniach, w których reprezentuje Radę Osiedla oraz 

korespondencji wchodzącej i wychodzącej do/z Rady. Przewodniczący zdał relację  

z następujących spotkań, w których uczestniczył: 

➢ Spotkanie przedstawicieli Rad północnych osiedli Szczecina z Panem Arturem 

Krzyżańskim w sprawie Szczecińskiego Szlaku Widokowego (16.01.2020 r.), 

➢ Spotkania w sprawie realizacji budowy drogi i infrastruktury elektroenergetycznej na 

terenach inwestycyjnych przy ul. Stołczyńskiej (18.01.2020 r.), 

➢ Spotkanie z Przewodniczącą Rady Osiedla Police-Mścięcino Panią Ewą Borecką  

w sprawie utworzenia trasy dla rowerów MTB na terenie Parku Leśnego Mścięcino 

(26.01.2020 r.), 

➢ Spotkania w sprawie Gali Północy zorganizowanego przez Radę Osiedla Bukowo 

(26.01.2020 r.). 

• Sekretarz Paweł Komar omówił dotychczas podjęte działania związane z poprawą 

bezpieczeństwa w ciągu ulicy Stołczyńskiej. 

• Organizacji „Centralnego” festynu z okazji Dnia Dziecka. Ustalono datę wydarzenia na 7 

czerwca 2020 r. Radny Paweł Kurek przedstawił ustalenia z Dyrektorem Domu Kultury Klub 

Skolwin oraz Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 44. W/w instytucje nie będą mogły 

współuczestniczyć w organizacji „Centralnego” Dnia Dziecka. Przeprowadzono również 

wstępne rozmowy z Prezesem KS „Świt”, który jest zainteresowany współuczestniczeniem w 

organizacji wydarzenia. 

 

Protokół sporządził 

Paweł Komar 

Sekretarz Rady Osiedla Skolwin 


