
PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

W DNIU 4 MAJA 2017 R.  

 

Porządek posiedzenia RO Skolwin w dniu 04.05.2017 r.: 

 

1.Powitanie, stwierdzenie kworum. 

2.Wystąpienie Prezydenta Miasta Piotra Krzystka na temat rozwoju miasta i osiedla. 

Dyskusja moderowana z mieszkaocami. 

3 . Zatwierdzenie protokołu z dn. 04.04.17  r. 

4. Podjęcie uchwał: 

Uchwała 91/17 w sprawie zaopiniowania nazw nowych ulic – Jasne Wzgórze i Do Źródła (w 

rejonie Łomżyoskiej). 

5. Sprawy różne: korespondencja bieżąca,  organizacja  festynu ,,Po sąsiedzku…”,                

załatwione sprawy  mieszkaoców .  

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad.1  

Przewodnicząca powitała wszystkich przybyłych gości w osobach Pana Prezydenta Miasta Szczecin – 
Piotra Krzystka, dyrektora WGKiOŚ Pawła Adamczyka, przedstawicieli ZUK, Straży Miejskiej, ZDiTM, 
członków Rady Osiedla Skolwin oraz mieszkaoców. Stwierdziła quorum zebrania – na rozpoczęciu 
obecnych było 10 członków Rady. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, zmian w porządku obrad nie 
wniesiono . 

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

Ad. 2 

Przed rozpoczęciem spotkania z mieszkaocami P Prezydent uczestniczył w wizji lokalnej  skrzyżowania 

Celulozowa/Orna/Stołczyoska. 

Na spotkaniu przedstawił najważniejsze inwestycje miejskie z głównym naciskiem na dzielnicę Północ 

– m.in. obwodnica zachodnia oraz tunel Police – Święta, remont drogi Szosa Polska – Police na 

zasadzie porozumienia z Gminą Police.  Przedstawiono mieszkaocom inwestycje, które zostały już 

zrealizowane, a także trwające i planowane na naszym osiedlu m.in.  remont jedynego zabytku – 

kościoła pw. Chrystusa Króla; na boisku OKS Świt zainstalowano zautomatyzowane podlewanie płyty 

boiska, doświetlono  boisko treningowe;  w Zespole Szkół nr 10 na rok 2017 zaplanowano remont 

toalet oraz wymianę drzwi zewnętrznych; w Domu Kultury -  nowy plac zabaw wraz z urządzeniami 

siłowni na powietrzu, remont pomieszczeo na I piętrze Przychodni medycyny Rodzinnej  z 

przeznaczeniem na Klub Seniora. Na rok 2018 planowany jest remont ulic Nowy Świat, Łomżyoska,  

Huculska oraz projekt remontu ul. Stolarskiej – łączny koszt ok. 10 mln zł. 

Mieszkaocy kierowali pytania dot. m.in.: 

- remontu elewacji w ciągu ulicy Stołczyoskiej  - kompetencje wspólnot mieszkaniowych, 

-  udrożnienia drogi Inwalidzka – Przęsocin, 



- połącznia kolejowego do Polic oraz budowy dodatkowych przystanków ( 6 na całej trasie)– realizacja 

do 2022 r.  

- udrażniania cieków wodnych, 

- poprawy stanu chodników na osiedlu, 

- systematycznego oczyszczania ulic (zieleo i śmieci). 

 

W spotkaniu udział wzięło ok. 60 mieszkaoców. 

Na zakooczenie zaproszono władze miasta, a  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. 

Do protokołu z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmian nie wniesiono. 

 

Głosowało:  10 osób ;   za: 8osób;   przeciw: 0, wstrzymało się: 2 

 

Ad. 4 Podjęto uchwałę: 

Uchwała 91/17 w sprawie zaopiniowania nazw nowych ulic – Jasne Wzgórze i Do Źródła (w 

rejonie ul. Łomżyoskiej). 

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

Ad.5 Przewodnicząca przedstawiła korespondencję bieżącą, Przedstawiła plan organizacji   festynu w 

Alei Kwiatowej pn. „Po sąsiedzku” – 27 maja w godzinach 11.00 – 17.00.  

Na tym posiedzenie zakooczono. 

Protokołowała: Mirosława Rzeszótko 

 


