
PROTOKÓŁ  Z ZEBRANIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

W DNIU 5 KWIETNIA 2016   

Porządek obrad: 

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

2. Zatwierdzenie protokołu RO z dnia  01.03.2016 r. 

3. Podjęcie uchwał:  

Uchwała nr 51/16 w sprawie współorganizacji rajdu survivalowego „Orły 2016” 

Uchwała nr 52/16 w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego z realizacji budżetu RO za I 
kwartał 2016 r. 

4. Sprawy różne – Zobowiązanie się radnych do pełnienia dyżurów sobotnich podczas udzielania 

porad prawnych w siedzibie rady, podsumowanie konkursu  – „Mój wymarzony plac zabaw”, 

podsumowanie kolejnej akcji „Bliżej kultury”- wyjście do Muzeum Narodowego na wystawę 

interaktywną „Miasto nauki”, sprawozdanie radnej M. Cichej z akcji świątecznej Caritas  „Paczka 

miłosierdzia”, określenie potrzeb i poziomu ubóstwa na osiedlu, informacja o zasadach 

funkcjonowania mieszkania chronionego w Skolwinie.   Korespondencja bieżąca. 

Ad. 1  

Nie wniesiono wniosków o zmiany w porządku obrad.  Obecnych na zebraniu – 14 radnych – lista w 

załączeniu. Przewodnicząca stwierdziła quorum. 

Ad. 2 Zatwierdzono protokół z dnia 1 marca 2016 r. 

Głosowało:  14 osób ;   za:  13 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 1 osoba 

Ad. 3. Podjęto uchwały: 

 Uchwała nr 51/16 w sprawie współorganizacji rajdu survivalowego „Orły 2016” 

Głosowało:  14 osób ;   za:  14 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 0 osób 

Uchwała nr 52/16 w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego z realizacji budżetu RO za I 
kwartał 2016 r. 

Skarbnik przedstawił Radzie sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku. Wydatki były zgodne z 
planem rzeczowo - finansowym zatwierdzonym w grudniu 2015 r. 

Głosowało:  14 osób ;   za:  14 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 0 osób 

W trakcie zebrania dostarczono wniosek o opinię dzierżawy terenu przy ul. Orłowskiej. Radni, po 

przejrzeniu dokumentów podjęli decyzję o podjęciu jeszcze jednej uchwały dot. ww. sprawy. 

Uchwała nr 53/16 w sprawie wydania  pozytywnej opinii na dzierżawę terenu przy ul. Orłowskiej 

Głosowało:  14 osób ;   za:  14 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 0 osób 



Ad. 4.  

 Radni zobowiązali się do dyżurowania 1 raz w miesiącu podczas udzielania porad prawnych                     

w siedzibie rady przez  Stowarzyszenie Solidarne Kobiety „ZAWSZE” (grafik w załączeniu). 

Przewodnicząca poinformowała zebranych o rozstrzygnięciu konkursu plastycznego dla dzieci „Mój 

wymarzony plac zabaw”. Wyróżnione osoby otrzymały nagrody (książki, zabawki oraz bilety wstępu 

do Muzeum Narodowego dla rodzin). Konkurs rozstrzygnęło jury w składzie: M. Niklas, E. Adamczyk, 

A. Nowakowska. 

W ramach akcji "Bliżej kultury" P. Hanna Ciastek i p. Ewa Adamczyk zorganizowały wyjście do 

Muzeum Narodowego na wystawę interaktywną „Miasto nauki” – mieszkańcy wybrali się całymi 

rodzinami. Udział wzięło 100 osób. 

Przewodnicząca poinformowała radnych o efektach wielkanocnej akcji Caritas "Paczka miłosierdzia", 

w wyniku której 80 rodzin otrzymało paczkę żywnościową, co ilustruje poziom ubóstwa na osiedlu. 

Ponadto zgromadzeni zostali poinformowani o zasadach funkcjonowania pierwszego na osiedlu 

"mieszkania chronionego". 

Na zakończenie radni wskazali następujące sprawy wymagające interwencji u odpowiednich służb: 

brak widoczności na przejeździe kolejowym i skrzyżowaniu ulic Artyleryjska/Górnicza; brak 

śmietników na przystankach autobusowych ul. Wodna; brak znaku ograniczającego jazdę pojazdów 

do 20 t przed mostkiem przy ul. Stołczyńskiej; dziury w nawierzchni jezdni na przejeździe kolejowym 

przy ul. Cegłówka. 

 

Na tym zebranie zakończono. 

Protokołowała: 

Mirosława Rzeszótko 

Sekretarz 

 

 

 

 


