
PROTOKÓŁ  Z ZEBRANIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

W DNIU 6 WRZEŚNIA 2016 R.  

 

Porządek obrad zebrania: 

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

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń w dn. 01.06.16 r.  i  25.07.16 r. 

3.  Podjęcie uchwał: 

Uchwała Nr 62/16 w sprawie wniosku o dzierżawę gruntu – p. Ewa Mokracka. 

Uchwała Nr 63/16 w sprawie wniosku o dzierżawę gruntu – p. Jadwiga Rychel. 

Uchwała Nr 64/16 w sprawie wniosku o dzierżawę gruntu – p. Krystyna Kurjanowicz. 

Uchwała Nr 65/16 w sprawie wniosku o dzierżawę gruntu – p. Danuta Staszewska. 

Uchwała Nr 66/16 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego  RO                

za pierwsze półrocze 2016 r. 

Uchwała Nr 67/16 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady do prac nad zmianami do Statutów 

Rad Osiedli 

Uchwała Nr 68/16 w sprawie inwestycji na osiedlu na rok 2017 w ramach programu 

„Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli” 

4. Informacja o zasadach składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2017. 

5. Sprawy różne –wnioski, uwagi, korespondencja bieżąca. 

 

Ad.1  

Nie wniesiono wniosków o zmiany w porządku obrad.  Na otwarciu zebrania obecnych było 9 
członków Rady.  Przewodnicząca stwierdziła quorum. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli 
proponowany porządek obrad. W trakcie zebrania doszło 4 członków.  Lista obecności  w załączeniu. 

Na spotkaniu gościliśmy przedstawiciela Policji, który przybył w zastępstwie za dzielnicowego. 
Przekazał radnym informację o możliwości zgłaszania niepokojących zdarzeń za pomocą Internetu 
poprzez wejście na stronę Komendy Miejskiej w zakładkę „Krajowa Mapa Zagrożeń”.  Zdarzenia są 
natychmiast przekazywane odpowiednim służbom, m.in. dzielnicowemu, z zachowaniem pełnej 
dyskrecji. 

Ad . 2.  

Protokół z dnia 1 czerwca 2016 r. zatwierdzono bez zastrzeżeń. 

Głosowało:  12 osób ;   za:  9 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 3 osób 



Protokół z dnia 25 lipca 2016 r. zatwierdzono po zaakceptowaniu przez Radę poprawki wniesionej 

przez radnego B. Owsianowskiego polegającej na zmianie zapisu w pkt.  2 ust. 5 na: „do tematu 

wrócimy po zakończeniu wyremontowania ulicy Nowy Świat”  oraz dopisaniu informacji o złożeniu 

przez P. Rybowskiego wniosku na budowę placu zabaw przy ulicy Łomżyńskiej . 

Głosowało:  13 osób ;   za:  12 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 1 osoba 

Ad. 3  

Podjęto następujące uchwały: 

Uchwała Nr 62/16 w sprawie wniosku o dzierżawę gruntu – p. Ewa Mokracka. 

Głosowało:  13 osób ;   za:  13osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 0 osób 

Uchwała Nr 63/16 w sprawie wniosku o dzierżawę gruntu – p. Jadwiga Rychel. 

Głosowało:  13 osób ;   za:  13 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 0 osób 

Uchwała Nr 64/16 w sprawie wniosku o dzierżawę gruntu – p. Krystyna Kurjanowicz. 

Głosowało:  13 osób ;   za:  13 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 0 osób 

Uchwała Nr 65/16 w sprawie wniosku o dzierżawę gruntu – p. Danuta Staszewska. 

Głosowało:  13 osób ;   za:  13 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 0 osób 

Uchwała Nr 66/16 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego  RO                

za pierwsze półrocze 2016 r. 

Skarbnik  Rady Osiedla przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za 

pierwsze półrocze 2016 r. uzgodnione i zweryfikowane wcześniej przez WGKiOŚ . 

Głosowało:  13 osób ;   za:  10 osób; przeciw: 1 osoba, wstrzymało się: 2 osoby 

Uchwała Nr 67/16 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady do prac nad zmianami do Statutów 

Rad Osiedli  

Ze względu na nieuprawnione i nieakceptowane przez członków RO stanowisko radnych E. 

Szymańskiej - Sęk oraz B. Owsianowskiego  w pracach zespołu statutowego Rad Osiedlowych  Rada 

wytypowała delegatów drogą uchwały. Są to:  Renata Łażewska, Ewa Adamczyk, Mirosława 

Rzeszótko. 

Głosowało:  12 osób ;   za:  9 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 3 osób 

Uchwała Nr 68/16 w sprawie inwestycji na osiedlu na rok 2017 w ramach programu 

„Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli” 

Z wniosków jakie wpłynęły do Rady : 

- wniosek mieszkańców ul. Ciesielskiej o remont chodnika 

- wniosek mieszkańców ul. Bernardyńskiej o remont chodnika 



- wniosek Pana Rafała Darmofała o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Stołczyńska, 
Celulozowa, Orna 

- wniosek Pań Kamili Kaczmarczyk i Ewy Balcerowskiej o uporządkowanie terenu przyległego oraz 
utwardzenie gruntu pod miejsca parkingowe przy ul. Stołczyńskiej 134 w okolicy poczty 

- wniosek Pani Mirosławy Rzeszótko o remont nawierzchni ul. Stolarskiej 

- wniosek Dyrektora Domu Kultury „Klub Skolwin” o zabezpieczenie kwoty 100 000,00 zł na budowę 
nowego placu zabaw 

- wniosek Pana Stanisława Rybowskiego i Pani Doroty Matuszczak – Kozdroń o budowę placu zabaw 
przy ul. Łomżyńskiej. 

Kierując się priorytetową potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom,  wybrano  trzy 

zadania: 

1. Poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic  Stołczyńska/Celulozowa/Orna 

2. Budowę miejsc parkingowych przy ul. Stołczyńskiej 134  

3. Remont nawierzchni ulicy Stolarskiej 

Głosowało:  11 osób ;   za:  9 osób; przeciw; 1 osoba, wstrzymało się: 1 osoba 

Ad. 4. 

Przewodnicząca przekazała informacje nt. składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2017. 

 

Ad. 5  

Przewodnicząca przedstawiła analizę frekwencji członków Rady na posiedzeniach, przypomniała o 
obowiązku uprzedzania o nieobecnościach. Niestety, dwie radne opuściły 7 posiedzeń na 15, które 
się odbyły,  (zestawienie w załączeniu).  

Następnie omówiono sprawy zgłoszone przez mieszkańców oraz sposób ich realizacji. 

 

Na tym sprawozdanie zakończono. 

Protokołowała: 

Mirosława Rzeszótko 

 

 

 

 

 


