
PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2016 R.  

 

Porządek obrad posiedzenia  

1. Powitanie, stwierdzenie kworum. 

2. Zatwierdzenie protokołu z dn. 27.09.16 r. 

3. Prezentacja trzech wariantów koncepcji przebudowy ul. Huculskiej przez P. Tomasza 

Liberę. 

4. Podjęcie uchwał: 

uchwała 71/16 w sprawie zaopiniowania koncepcji przebudowy ul. Huculskiej 

uchwała 72/16 w sprawie zaopiniowania realizacji budżetu RO po trzecim kwartale 

uchwała 73/16 w sprawie zaopiniowania dzierżawy gruntu – ul. Ciesielska – p. J. Śliwińska 

uchwała 74/16 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Projektu planu finansowego na rok 

2017 

5. Sprawy różne. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad.1  

Posiedzenie odbyło się wyjątkowo w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. 
Kamiennej 22, ponieważ w głównej części miało charakter konsultacji społecznych. 

Przewodnicząca powitała wszystkich przybyłych gości. Stwierdziła quorum zebrania – na rozpoczęciu 
obecnych było 9 członków Rady, 18 mieszkańców ulicy Huculskiej oraz przedstawiciel biura 
projektowego. W trakcie zebrania doszła 1 radna.  

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, nie wniesiono zmian w porządku obrad. 

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

Ad . 2.  

Protokół z dnia 27 września 2016 r. zatwierdzono bez zmian w wyniku głosowania.  

Głosowało:  9 osób ;   za:  9 osób; przeciw: 0 osoby, wstrzymało się: 0 osoba 



Ad. 3  

Pan Tomasz Libera – reprezentujący Drogowe Biuro Projektowe Tomasz Libera  w Szczecinie -

przedstawił prezentację multimedialną prezentując trzy koncepcje projektu pn. „Przebudowa ul. 

Huculskiej w Szczecinie” .  

W wyniku konsultacji społecznych Mieszkańcy opowiedzieli się za koncepcją nr 2 z uwagami: miejsca 

parkingowe usytuować po stronie zachodniej na utwardzonym poboczu – odstąpić od chodnika po 

stronie zachodniej , w części ulicy Huculskiej wprowadzić ruch jednokierunkowy, chodnik po jednej 

stronie ulicy, należy pamiętać  o wykonaniu podjazdów. Uwagi  załączono do uchwały nr  69/16.  

Ad 4.  W związku z powyższym podjęto następujące uchwały: 

Uchwała Nr 71/16 w sprawie pozytywnego zaopiniowania koncepcji projektu  remontu ul. Huculskiej  

Głosowało:  10 osób ;   za:  10 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 0 osób 

Uchwała Nr 72/16 w sprawie zaopiniowania realizacji budżetu RO po trzecim kwartale. 

Głosowało:  10 osób ;   za:  9 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 1 osoba 

Rozliczenie budżetu zostało rozesłane do członków Rady Osiedla Skolwin drogą e-mail. Stanowi 

załącznik do uchwały. 

Uchwała 73/16 w sprawie zaopiniowania dzierżawy gruntu – ul. Ciesielska – p. J. Śliwińska 

Głosowało:  10 osób ;   za:  10 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 0 osób 

Uchwała nr 74/16 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Projektu planu finansowego na rok 

2017 

Głosowało:  10 osób ;   za:  10 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się: 0 osób 

Projekt budżetu  został rozesłany do członków Rady Osiedla Skolwin drogą e-mail.  Stanowi załącznik 

do uchwały. 

Ad. 5  

Przewodnicząca przekazała podziękowania rodziców dzieci chorych na białaczkę za zorganizowanie 
Biegu pn. „Bieg Krzyśka Kuczyńskiego” i uwrażliwianie młodego pokolenia na choroby nowotworowe. 

Poinformowała o pracach dot. placu zabaw przy ul. Artyleryjskiej – do końca października br. ma zostać 
wyłoniony wykonawca. Istnieje możliwość dokończenia i oddania inwestycji jeszcze w roku bieżącym. 

Na tym sprawozdanie zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Rzeszótko 

 

 


