
PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

W DNIU 4 KWIETNIA 2017 R.  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Powitanie, stwierdzenie kworum. 

2. Zatwierdzenie protokołu z dn. 07.03.17 r. 

3. Podjęcie uchwał: 

uchwała 90/17 w sprawie wniosków do Budżetu Miasta na rok 2018 

4. Sprawy różne: korespondencja bieżąca, relacja z posiedzenia Komisji Rozwoju i Gospodarki 

Morskiej RM, ze spotkania z organizatorami festynu ,,Po sąsiedzku…”,  z warsztatów 

wielkanocnych , załatwiania spraw mieszkaoców.  

Przebieg posiedzenia: 

Ad.1  

Przewodnicząca powitała wszystkich przybyłych członków Rady Osiedla Skolwin. Stwierdziła quorum 
zebrania – na rozpoczęciu obecnych było 9 członków Rady. W trakcie zebrania doszła 1 radna. 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, zmian w porządku obrad nie wniesiono  . 

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

Ad.2 

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

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

W trakcie zebrania gościliśmy nowych przedstawicieli Komisariatu Policji Nad Odrą :  nadkomisarza 

Adama  Gifka  oraz nowego dzielnicowego – Adriana  Czaję, gośdmi byli także przedstawiciele Straży 

Miejskiej, którzy jeden raz w miesiącu dyżurują w siedzibie RO. Przedstawiono im  najważniejsze 

problemy występujące na osiedlu m.in. niebezpieczne skrzyżowania (Celulozowa/Orna/Stołczyoska, 

Głęboka/Inwalidzka),  problem z wjeżdżającymi samochodami ciężarowymi typu TIR w osiedle ulic 

Stolarska-Nowy Świat- Olchowa-Łomżyoska, zapewnienie bezpieczeostwa po meczach piłkarskich 

oraz  „biesiady” młodzieży na przystankach autobusowych. Zaproszono  także przedstawicieli Policji i 

Straży Miejskiej na festyny, które będą organizowane w czerwcu br. ( 2 czerwca - Jubileusz 60 – lecia  

Szkoły Podstawowej Nr 44, oraz 10 czerwca – Jubileusz 60 – lecia Parafii pw. Chrystusa Króla). 

Ad. 3  Podjęto uchwałę: 

Uchwała 90/17 w sprawie wniosków do Budżetu Miasta na rok 2018 

Zarząd Rady  zaproponował trzy wnioski do Budżetu Miasta na rok 2018: 

-  remont skrzyżowania ulic Stołczyoskiej/ Celulozowej/ Ornej 

- remont ulicy Stolarskiej 

- remont ulicy Bernardyoskiej 



Innych wniosków nie wniesiono. 

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

Ad. 4  Przewodnicząca przedstawiła korespondencję bieżącą, przekazała zaproszenie na debatę 

„Razem bezpieczniej” – 20 kwietnia 2017 w DK „Słowianin” w godz. 17 – 19. Przedstawiła plan 

organizacji   festynu w  Alei Kwiatowej pn. „Po sąsiedzku” – 27 maja w godzinach 11 – 17. Przekazała 

nowy termin spotkania Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka z mieszkaocami Skolwina – 4 maja 

br.  godzina 17 w Domu Kultury Klub Skolwin. 

Na tym posiedzenie zakooczono. 

Protokołowała: Mirosława Rzeszótko 

 


