
 

PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

W DNIU 7 LUTEGO 2017 R.  

 

 

Porządek  posiedzenia: 

1. Powitanie, stwierdzenie kworum. 

2. Wystąpienie przedstawicieli WGKiOŚ w sprawie bezpieczeostwa w ruchu drogowym na 

osiedlu -  organizacji ruchu na ulicach: Bernardyoskiej, Saperskiej, Łużyckiej; bezpieczeostwo 

na skrzyżowaniu Stołczyoskiej/ Celulozowej/Ornej; oznakowanie zakazu wjazdu dużych 

pojazdów na ulicę Stolarską. 

3. Zatwierdzenie protokołu z dn. 03.01.17 r. 

4. Podjęcie uchwał: 

uchwała 79/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu RO za  rok 2016 

uchwała 80/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu RO  w  roku 2016 

uchwała 81/17 w sprawie przyjęcia  sprawozdania z działalności  RO  w  roku 2016 

uchwała 82/17 w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę gruntu -Aneta Walżyoska 

uchwała 83/17 w sprawie sprzedaży miejskiej nieruchomości gruntowej przy ul. Stołczyoskiej 

136 

uchwała 84/17 w sprawie wydatkowania środków Komisji Inicjatyw Społecznych RM na tzw. 

,,Małe Dotacje". 

Uchwała 85/17 w sprawie zaopiniowania projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzenia 

publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” 

Uchwała 86/17 w sprawie inwestycji osiedlowej pn. utwardzenie nawierzchni placu 

festynowego przy kościele parafialnym przy ul. Inwalidzkiej (Plac ks. Henryka 

Świerkowskiego) 

5. Sprawy różne: korespondencja bieżąca, dystrybucja ,,Kopert życia", szkolenie finansowe 

przewodniczącej i skarbnika. 

 

 

 

 

 



 

Przebieg posiedzenia: 

Ad.1  

Przewodnicząca powitała wszystkich przybyłych członków Rady Osiedla Skolwin. Stwierdziła quorum 
zebrania – na rozpoczęcie obecnych było 8 członków Rady. W trakcie zebrania doszło 3 radnych.  

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, zamieniono jedynie kolejnośd omawianych punktów.  
Kolejnośd omawianych punktów po zamianie: 1, 3 , 4 ,2, 5. Innych zmian w porządku obrad nie 
wniesiono . 

Głosowało:  8 osób ;   za:  8 osób; przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

 

 

Ad . 3.  

Protokół z dnia 7 lutego 2017 r. przyjęto bez zmian.  

Głosowało:  8 osób ;   za:  7 osób; przeciw: 0 , wstrzymało się: 1 osoba 

Ad. 4   

Podjęto uchwały: 

uchwała 79/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu RO za  rok 2016 

Głosowało:  8 osób ;   za:  8 osób; przeciw: 0 , wstrzymało się: 0  

uchwała 80/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu RO  w  roku 2016 

Głosowało:  8 osób ;   za:  8 osób; przeciw: 0 , wstrzymało się: 0  

uchwała 81/17 w sprawie przyjęcia  sprawozdania z działalności  RO  w  roku 2016 

Głosowało:  8 osób ;   za:  8 osób; przeciw: 0, wstrzymało się: 0  

uchwała 82/17 w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę gruntu -Aneta Walżyoska 

Głosowało:  8 osób ;   za:  8 osób; przeciw: 0, wstrzymało się: 0  

uchwała 83/17 w sprawie sprzedaży miejskiej nieruchomości gruntowej przy ul. Stołczyoskiej 

136 

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

uchwała 84/17 w sprawie wydatkowania środków Komisji Inicjatyw Społecznych RM na tzw. 

,,Małe Dotacje". 

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

uchwała 85/17 w sprawie zaopiniowania projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni 

publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” 

Głosowało:  11 osób ;   za:  8 osób; przeciw: 0, wstrzymało się: 3 osoby 



Uchwała 86/17 w sprawie inwestycji osiedlowej pn. utwardzenie nawierzchni placu 

festynowego przy kościele parafialnym przy ul. Inwalidzkiej (Plac ks. Henryka 

Świerkowskiego) 

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

Ad. 2  

Gościem spotkania był  dyrektor  WGKiOŚ  pan Paweł Adamczyk, który wysłuchał uwag radnych 

dotyczących bezpieczeostwa w ruchu drogowym na ulicach osiedla Skolwin oraz konieczności 

dodatkowego ich oznakowania. Propozycje inspektora WGKiOŚ p. Marcina Charęzy w załączeniu.  

Ad. 5   

Przewodnicząca przedstawiła korespondencję bieżącą, informacje ze szkolenia finansowego oraz 

rozdała „Koperty Życia” celem dystrybucji ze szczególnym przeznaczeniem dla seniorów i osób 

samotnych. 

 

Na tym sprawozdanie zakooczono. 

Protokołowała: Mirosława Rzeszótko 

 


