
PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

W DNIU 3 STYCZNIA 2017 R. 

  

Porządek obrad:  

1. Powitanie, stwierdzenie kworum. 

2. Zatwierdzenie protokołu z dn. 06.12.16 r. 

3. Podjęcie uchwał: 

Uchwała 75/17 w sprawie zatwierdzenia terminarza posiedzeo i dyżurów na rok 2017 

Uchwała 76/17 w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Tor Wodny” 

Uchwała 77/17 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wnioskowania dotyczącego 

projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin w ramach konsultacji społecznych 

Uchwała 78/17 w sprawie przyjęcia Planu finansowego na rok 2017 

4. Sprawy różne  

Przebieg posiedzenia: 

Ad.1  

Przewodnicząca powitała wszystkich przybyłych członków Rady Osiedla Skolwin. Stwierdziła 
quorum zebrania – na rozpoczęciu obecnych było 10 członków Rady. W trakcie zebrania 
doszła 1radne.  

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, nie wniesiono do niego żadnych zmian. 

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

Ad . 2.  

Protokół z dnia 6 grudnia 2016 r. przyjęto bez zmian.  

Głosowało:  11 osób ;   za:  10 osób; przeciw: 0 osoby, wstrzymało się: 1 osoba 

Ad. 3 Podjęto uchwały: 

Uchwała 75/17 w sprawie zatwierdzenia terminarza posiedzeo i dyżurów na rok 2017 

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

Uchwała 76/17 w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Tor Wodny” 



Głosowało:  11 osób ;   za:  7 osób;   przeciw: 0 osoby,   wstrzymało się: 4 osoby 

Uchwała 77/17 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wnioskowania dotyczącego 

projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin w ramach konsultacji społecznych 

Po ogólnej dyskusji oraz przegłosowaniu  propozycji zmian w statucie, dotyczących ilości 

oddawanych głosów przez jednego mieszkaoca podczas wyborów do rad osiedli, przyjęto, że 

jeden mieszkaniec osiedla powinien mied prawo oddad swój głos na 8 kandydatów w tzw. 

małych radach ( 15 osobowych) i odpowiednio  na 11 w tzw. dużych radach (21 osobowych).  

Głosowało:  11 osób ;   za:  9 osób;   przeciw: 0 osoby,   wstrzymało się: 2 osoby 

Uchwała 78/17 w sprawie przyjęcia Planu finansowego na rok 2017 

Zarząd,  po zatwierdzeniu Projektu planu finansowego na rok 2017  przez Radę Osiedla                                           

i zweryfikowaniu przez WGKiOŚ, przedstawił  członkom Rady Plan finansowy na rok 2017. 

Plan przyjęto jednogłośnie. 

Głosowało:  11 osób ;   za:  11 osób;   przeciw: 0 osoby,   wstrzymało się: 0 osoby 

Ad. 4  Przewodnicząca przedstawiła korespondencję bieżącą m.in.  informacje dot. 

głosowania do Szczecioskiego Budżetu Obywatelskiego – na terenie naszego osiedla można 

oddawad głosy w DK Klub Skolwin (codziennie) oraz dodatkowo dwukrotnie we wtorki                       

w siedzibie rady podczas cotygodniowego dyżuru. Ponadto poinformowała zebranych, iż 

ponownie rozprowadzane będą „Koperty życia”. W celu poprawy bezpieczeostwa ruchu 

postanowiono przeprowadzid spotkanie               z mieszkaocami ulic Bernardyoskiej                            

i Łużyckiej w celu ustalenia kierunku ruchu drogowego na tych ulicach, na kolejne zebranie  

w miarę możliwości zaprosid przedstawiciela ZDITM. 

Na tym sprawozdanie zakooczono. 

 

Protokołowała: Mirosława Rzeszótko 

 


