
PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

w dniu 6 listopada 2018 r.  

 

Porządek obrad: 

1.Powitanie, stwierdzenie kworum, zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z dn. 02.10.2018 r. 

3. Podjęcie uchwał 

Uchwała 133/18 - zaopiniowanie wniosku o dzierżawę gruntu przy ul. Wodnej - 

Stowarzyszenie  EKODĄB 

Uchwała 134/18 - inwestycje osiedlowe na 2019 r. w ramach programu ,,Współfinansowanie 

inwestycji rad osiedli" (190 000 zł.) 

4. Potwierdzenie decyzji w sprawie sporządzenia projektu remontu ul. Stolarskiej, zgodnie z 

Uchwałą 88/17 z dn.07.03.2017 r., ze środków inwestycyjnych RO na 2017 r. 

5.  Sprawy różne. 

- informacja o rozpoczęciu przebudowy ul. Huculskiej 

- korespondencja bieżąca, 

- przygotowanie imprez zaplanowanych w listopadzie -  

12.11.18 r. ,,Pieśni, z którymi szliśmy do niepodległości";  

23.11.18 r. Jubileusz  50 - lecia Klubu HDK 

- informacja o likwidacji środków trwałych (plac zabaw przy ul. Celulozowej) 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad.1  

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych członków Rady Osiedla Skolwin, o godz. 
17.00 obecnych było 8 radnych - stwierdzono quorum. W trakcie posiedzenia doszła jedna 
osoba. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

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



Ad . 2.  

Protokół z posiedzenia rady z dnia 2 października  2018 r. przyjęto bez zmian.  

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

Ad. 3 Podjęto uchwały: 

Uchwała 133/18 - zaopiniowanie wniosku o dzierżawę gruntu przy ul. Wodnej - 

Stowarzyszenie  EKODĄB.  

Pan Bogusław Owsianowski zgłosił uwagi z prośbą o zapisanie ich w protokole, że 

Stowarzyszenie Ekodąb blokuje dostęp do wody, że nie utrzymują należytego porządku na 

dzierżawionym terenie.   

 Głosowało:  9 osób ;   za:  4 osób; przeciw: 4, wstrzymało się: 1  

Decyzją przewodniczącej wydano pozytywną opinię. 

Uchwała 134/18 - inwestycje osiedlowe na 2019 r. w ramach programu ,,Współfinansowanie 

inwestycji rad osiedli" (190 000 zł.) 

Wskazano wiele propozycji na przeznaczenie środków na inwestycje osiedlowe m. in.: 

- remont ogrodzenia SP 44 (60 000) 

-Dom  Kultury - naprawa dachu (40 000), modernizacja ogrodzenia (8 000), wymiana węzła 

ciepłowniczego (25 000) - razem 73 000 zł 

- odtworzenie chodnika wokół ogrodzenia kościoła 

- dofinansowanie projektu ,,Polana turystyczna" 

- uporządkowanie zieleoca  przy ul. Stołczyoskiej 134 (etap II) 

- skwer vis a vis RO 

- remont chodnika ul. Ciesielskiej 

- plac zabaw przy ul. Łomżyoskiej 

- siłownia pod chmurką przy ul. Celulozowej 

- festyny osiedlowe - Dzieo Dziecka, Powitanie lata, Majówka z żeglarzami, Bieg Boruty Spiechowicza  

itp.  

- Stanica Wodna – projekt 

- remont i modernizacja siedziby Rady Osiedla. 

W  jawnym głosowaniu wybrano propozycje: 



- odtworzenie chodnika wokół ogrodzenia kościoła 

- remont i modernizacja siedziby Rady Osiedla. 

Głosowało:  9 osób ;   za:  8 osób; przeciw: 1 osoba, wstrzymało się: 0 

Ad. 4 

Radni Potwierdzili wcześniejszą decyzję w sprawie sporządzenia projektu remontu ul. 

Stolarskiej, zgodnie z Uchwałą 88/17 z dn.07.03.2017 r., ze środków inwestycyjnych RO na 

2017 r. 

Ad. 5   

Sprawy różne. 

- informacja o rozpoczęciu przebudowy ul. Huculskiej 

- korespondencja bieżąca, 

- przygotowanie imprez zaplanowanych w listopadzie -  

12.11.18 r. ,,Pieśni, z którymi szliśmy do niepodległości";  

23.11.18 r. Jubileusz 50 - lecia Klubu HDK 

- informacja o likwidacji środków trwałych (plac zabaw przy ul. Celulozowej) 

 

Na tym sprawozdanie zakooczono. 

Protokołowała: Mirosława Rzeszótko 


