
PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

W DNIU 4 LIPCA 2017 R.  

 

Porządek posiedzenia: 

1.Powitanie, stwierdzenie kworum. 

2 . Zatwierdzenie protokołu z dn. 06.06.2017  r. 

3. Podjęcie uchwał: 

Uchwała 92/17 w sprawie zaopiniowania realizacji Budżetu RO za pierwsze półrocze 2017 . 

Uchwała 93/17 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie Budżetu na rok 2017.  

Uchwała 94/17 w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o dzierżawę gruntu firmy 

OFFSHORE MARINE CONTRUCTION SP. Z O. O.  SP. K 

Uchwała 95/17 w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia przez Gminę Miasto Szczecin 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Stołczyoskiej 122. 

4. Sprawy różne: korespondencja bieżąca, sprawozdanie z realizacji  festynów osiedlowych,     

załatwione sprawy  mieszkaoców, analiza frekwencji radnych na posiedzeniach, dyżurach 

wtorkowych i dyżurach sobotnich w sprawie porad prawnych .  

Przebieg posiedzenia: 

Ad.1  

Przewodnicząca powitała wszystkich przybyłych członków Rady Osiedla Skolwin. Stwierdziła quorum 
zebrania – na rozpoczęciu obecnych było 8 członków Rady. W trakcie zebrania doszło 2 radnych.  

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, nie wprowadzono zmian. 

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

Ad . 2.  

Protokół z dnia  6 czerwca 2017 r. przyjęto bez zmian.  

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

Ad. 3  Podjęto uchwały: 

Uchwała 92/17 w sprawie zaopiniowania realizacji Budżetu RO za pierwsze półrocze 2017 . 

Skarbnik Rady  przedstawiła sprawozdanie z realizacji Budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. 

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

Uchwała 93/17 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie Budżetu na rok 2017 r.  

Zmiany dotyczyły  w  klasyfikacji budżetowej  zakupu produktów żywnościowych 

wynikających z zaleceo pokontrolnych RIO dokonanych w Urzędzie Miasta Szczecin 

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



Uchwała 94/17 w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o dzierżawę gruntu firmy 

OFFSHORE MARINE CONTRUCTION SP. Z O. O.  SP. K 

Głosowało:  10 osób ;   za:  7 osób; przeciw: 0, wstrzymało się:  3 osoby 

Uchwała 95/17 w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia przez Gminę Miasto Szczecin 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Stołczyoskiej 122. 

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

Ad. 4 

Sprawy różne: korespondencja bieżąca, sprawozdanie z realizacji  festynów osiedlowych,     

załatwione sprawy  mieszkaoców, analiza frekwencji radnych na posiedzeniach, dyżurach 

wtorkowych i dyżurach sobotnich w sprawie porad prawnych (zestawienie w załączeniu). 

 

Na tym sprawozdanie zakooczono. 

Protokołowała: Mirosława Rzeszótko 

 


