
PROTOKÓŁ  Z ZEBRANIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

W DNIU 6 CZERWCA 2017 R.  

 

Porządek posiedzenia: 

1.Powitanie, stwierdzenie kworum. 

2.Zatwierdzenie protokołu z dn. 04.05.2017  r. 

3. Sprawy różne: korespondencja bieżąca, sprawozdanie z festynu ,,Po sąsiedzku…”,  wyjazdu 

szkoleniowego do Łukęcina,   załatwione sprawy  mieszkaoców.  

 

 

Ad. 1.  

Przewodnicząca stwierdziła quorum zebrania – w momencie otwarcia obecnych było 12 osób , lista 
obecności w załączeniu. Nie wniesiono zmian do porządku obrad. Porządek obrad został 
zaakceptowany przez wszystkich radnych. 

Głosowało:  12 osób ;   za:  12 osób; przeciw; 0, wstrzymało się:  0 

 

Ad. 2.  

Zatwierdzono protokół z dnia 4 maja 2017 r.  

Głosowało:  12 osób ;   za:  11 osób; przeciw; 0 osób, wstrzymało się:  1 osoba 

Ad. 3.  

Sprawy różne dotyczyły:  

 Informacji dot. warsztatów profilaktyki piersi – duże zainteresowanie mieszkaoców - 

podziękowania dla radnej  Anety  Zgliczyoskiej za poprowadzenie warsztatów i promowanie 

RO Skolwin 

 Informacje z udziału Przewodniczącej w  spotkaniu  zorganizowanym  przez KM Policji              

z członkami Klubu Seniora, dot. oszustw i wyłudzeo na terenie Szczecina,  głównie od osób 

starszych  metodami „na wnuczka”, ,,na policjanta", ,,na listonosza" 

 Sprawozdanie ze szkolenia w Łukęcinie – udział wzięły: przewodnicząca RO 1 R. Łażewska            

i wiceprzewodnicząca RO M. Niklas. Szkolenie zorganizowane w formie warsztatów dało 

możliwośd konsultacji z urzędnikami UM w sprawach osiedlowych. Do budżetu na rok 2018 

mają byd ujęte 3 wnioski, o które wnioskowała Rada Osiedla. 

 Informacja nt. festynów, które współorganizowała RO, m.in. festyn miejski w Alei Kwiatowej 

„Po sąsiedzku…” festyn lokalny z okazji Dnia Dziecka i Jubileuszu 60 – lecia Szkoły 



Podstawowej Nr 44. Ogromne podziękowania dla radnych Moniki Niklas i Mirosławy 

Rzeszótko 

 Informacja nt. Festynu parafialnego z okazji 60 – lecia Parafii pw. Chrystusa Króla, który 

odbędzie się 10 czerwca 2017 r. godz. 12.00 

 Informacja nt. zatwierdzenia do realizacji (do 31.07.2017 r.) postawienia znaku zakazu 

wjazdu w ulicę Stolarską samochodów ciężarowych powyżej 7 t. 

 Informacja nt. uznania reklamacji montażu urządzeo „siłowni pod chmurką” na placu zabaw 

przy ul. Artyleryjskiej. 

 Na tym zebranie zakooczono. 

Protokołowała:  

Mirosława Rzeszótko 

 

 

 

 

 


